A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézetében

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2015. szeptember 14-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7621 Pécs, Papnövelde utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kutatások végzése a "Társadalmi vállalkozás mint a fenntartható vidékfejlesztés eszköze"
című témában, részvétel a kutatócsoport szakmai munkájában, pályázataiban és
rendezvényein, a kutatási eredmények publikálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Szakirányú egyetemi végzettség,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás,
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,





Hallgatói jogviszony doktori iskolában,
Magyar állampolgárság,
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 1 év alatti tudományos kutatói, oktatói, előadói tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








részletes szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okiratok másolata
igazolás hallgatói jogviszonyról doktori iskolában
nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai
eddigi kutatási, publikációs tevékenység bemutatása
kutatási terv (2-3 oldal)
legalább egy olyan egyetemi oktatójának a neve és elérhetősége, akitől a
pályázóról vélemény kérhető

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Szilárd tudományos titkár
nyújt, a (72) 523 841 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton dr. Őri Magdolna részére az orim@econ.core.hu e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a főigazgató a pályázatok minősítésére létrehozott grémium véleményére
figyelemmel bírálja el, és dönt a nyertes pályázó személyéről. Az esetleges személyes
meghallgatásról a pályázók augusztus 5-ig értesítést kapnak. Az eredményről a pályázók
elektronikus levélben kapnak értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rkk.hu honlapon
szerezhet.

