
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  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Rákóczi utca 3.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kutatások végzése a regionális tudomány területén, részvétel az intézet szakmai 
munkájában, pályázataiban és rendezvényein, a kutatási eredmények publikálása. A 
KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztályán részvétel az alábbi témakör 
kutatásában: a vidéki térségek átrendeződésének vizsgálata - regionális 
összehasonlításban - a visegrádi országokban.  

Illetmény és juttatások: 

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

         A szakirányú egyetemi végzettség mellett a munkakörhöz szakirányú 
doktori iskolában való részvétel szükséges,  

         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  



         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,  
         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),  
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,  
         Büntetlen előélet.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz,  
         Végzettséget igazoló okiratok másolata,  
     A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló 

nyilatkozat,  
         Két ajánló neve és elérhetősége,  
         A pályázó egy-két munkáját is csatolhatja.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Dominek Dalma részére a 

dominek.dalma@krtk.mta.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat bíráló 
bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. Minden pályázó értesítést 
kap pályázata eredményéről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 10.  
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