
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 

 

kutatási asszisztens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű, 2015. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás. 

A munkavégzés helye: 

1112 Budapest, Budaörsi út 45.  

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

Az EGT Alap által finanszírozott Long term socio-economic forecasting for 

Hungary című kutatási projekt adminisztratív teendőinek ügyintézése, iratok 

kezelése, iktatása, levelezés bonyolítása, kutatási program adminisztratív 

támogatása, elszámolása, folyamatos kapcsolattartás a munkatársakkal és a 

finanszírozóval.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, EGT/Norvég Alap vagy európai uniós pályázatok 

lebonyolításában való tapasztalat,  



         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási 

szintű nyelvtudás,  

         Felhasználói szintű internetes alkalmazások,  

         Felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Magyar állampolgárság,  

         Büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Egyetem, társadalomtudományi vagy közgazdasági jellegű végzettség,  

         Legalább 1-3 év kutatási, projektasszisztensi vagy projektmenedzseri 

szakmai tapasztalat.  

Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,  

         Kiváló szintű precizitás,  

         Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Magyar nyelvű fényképes önéletrajz (lehetőleg Europass),  

         Végzettséget igazoló okiratok másolatai,  

         Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,  

         Motivációs levél,  

         Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,  

   A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló 

nyilatkozat.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 3.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czirfusz Márton nyújt, a 

+36 20 575 9337 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia 

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő 

megküldésével (1112 Budapest, Budaörsi út 45. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2015. , 

valamint a munkakör megnevezését: kutatási asszisztens  

és 



         Elektronikus úton Czirfusz Márton részére a czirfusz@rkk.hu E-mail 

címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztott jelentkezők személyes 

meghallgatására kerül sor. A felvételről a főigazgató dönt. Az elbírálás során 

érvényesítjük az egyenlő bánásmód követelményét, bátorítjuk a hátrányos helyzetű 

és fogyatékkal élő munkavállalókat a pályázat benyújtására.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.krtk.mta.hu - 2015. május 18. 

  
 


