
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

részvétel  az intézetben folyó geodinamikai  és űrgeodéziai  kutatásokban, kiemelten a műholdradar interferometria módszertani
fejlesztésében  és  felszínmozgásos,  tektonikailag  aktív  területeken  történő  alkalmazásában,  Sentinel-1  illetve  korábbi  archív
mikrohullámú radarfelvételek és GNSS mérések integrált feldolgozása, részvétel a geodinamikai hálózaton szabályos időközönként
végzett mérésekben, az adatfeldolgozáshoz rendelkezésre álló szoftverek fejlesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Egyetem, szakirányú: fizikus, geofizikus vagy műszaki(földmérő, földtudományi) egyetemi MSc diploma,
§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§ Gyakorlott szintű Programozási ismeretek,
§ programozási nyelvek ismerete
§ felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével)
§ büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
§ magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság
§ megkezdett PhD képzés
§ külföldön szerzett szakmai tapasztalat
§ tudományos diákköri munka, elkezdett saját kutatás
§ C, C++ és MATLAB programozási ismeretek és tapasztalat
§ ajánlólevél hazai vagy külföldi elismert szaktekintélyektől (személyesen aláírt)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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§ részletes önéletrajz
§ iskolai  végzettséget,  nyelvtudást  igazoló  dokumentumok másolata  (amennyiben  nem  magyar  nyelven  kerültek

kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás
eredményét igazoló okirat)

§ eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése
§ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)
§ motivációs levél, amelyben a pályázó részletesen kifejti azt, hogy miért akar csatlakozni a kutatási munkához és

melyek a távolabbi tudományos céljai

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Wesztergom Viktor igazgató részére a Wesztergom.Viktor@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója és az igazgató személyes meghallgatást követően dönt az állás
betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje:  2015. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, idej e:

§ MTA honlap - 2015. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

A pályázatokat kérjük elektronikus úton e-mailben a Wesztergom.Viktor@csfk.mta.hu címre elküldeni, illetve a tárgyban feltüntetni a
következőt: "GGI fiatal kutató".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2015. június 26.

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Nemzeti  Közigazgatási  Intézet  (NKI).  A  pályázati  kiírás  a  munkáltató  által  az  NKI  részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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