PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (RKK)

Kutatási témakör

igazgatója pályázatot hirdet
„1 f tudományos segédmunkatárs”
kutatói közalkalmazotti álláshelyre

Együttm ködések és hálózatok a városi térségekben és az innovációs kormányzásban.
Pályázati feltételek
–
–
–

szociológus egyetemi végzettség,
folyamatban lév doktori iskolai tanulmányok
jártasság a szociológia módszertanának alkalmazásában (pl. Social Network Analysis,
tudás- és szervezetszociológia)
szervez készség terepmunkák megszervezésére
irányítási és hálózati modellek jellemz inek ismerete.

–
–

Jogállás, juttatások
A jogállásra, az illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvényben el írt
rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozott id re, azaz két évre szól, három hónapos
próbaid kikötésével. A munkakör az elbírálást követ en 2010. május 1-jén betölthet .
A munkavégzés helye: MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet (Pécs, Papnövelde u. 22.)
A pályázatok beadásának határideje: 2010. április 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
−
−
−
−
−

A pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
Motivációs levél;
Egyetemi végzettség és nyelvvizsga igazolása;
Doktori iskolai jogviszonyt igazoló dokumentum;
Eredetiben aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez.
Sikeresen elnyert pályázat esetén a pályázónak csatolnia kell 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát!
A pályázatoknak egy példányban 2010. április 15.-ig kell beérkezniük az MTA Regionális
Kutatások Központja címére (7621 Pécs, Papnövelde u. 22.).
A pályázatok elbírálásának menete
A pályázatokat az igazgató a pályázatok min sítésére létrehozott grémium véleményére
figyelemmel bírálja el, mely az életrajzok alapján alkalmasnak ítéltek személyes meghallgatása
után dönt a nyertes pályázó személyér l.
A pályázat elbírálása során el nyt jelent: az eddigi kutatási, publikációs tevékenység bemutatása,
valamint az angol nyelv készségszint ismerete (olvasás, írás, kommunikáció).

A pályázat elbírálásának határideje:2010. április 27.
A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást adnak: Somlyódyné dr. Pfeil Edit és Dr. Gál Zoltán
tudományos f munkatárssal, telefon: (72) 523–800, e-mail: somlyodyne@rkk.hu; és
galz@rkk.hu.

