Pályázat az MTA Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetıi teendıinek
ellátására
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete pályázatot hirdet az
intézmény gazdasági vezetıi közalkalmazotti munkakörének betöltésére.
Feladatkör:
az intézmény mőködésével összefüggı pénzügyi, munkaügyi, adó és járulék bevallások és
gazdálkodási feladatok irányítása, ellenırzése és az intézmény céljainak megfelelı hatékony
mőködés feltételeinek biztosítása és fejlesztése. Az intézmény költségvetésének összeállítása,
beszámolók elkészítése.
Pályázati feltételek:
• büntetlen elıélet,
• pénzügyi, gazdasági szakirányú felsıfokú iskolai végzettség,
vagy felsıfokú iskolai végzettség és emellett legalább államháztartási (költségvetési)
mérlegképes könyvelıi képesítés vagy külön jogszabályban meghatározott,
államháztartási ismereteket tanúsító képesítés,
• szerepelnie kell a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése
szerinti nyilvántartás valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
• a számítógépes rendszerek beható ismerete, annak használatában való jártasság,
(K11, Számadó, Nexonbér, Word, Excel, ügyfélkapuval való rendelkezés stb)
• legalább 3 éves szakmai és vezetıi gyakorlat, lehetıleg költségvetési intézménynél,
• magyar állampolgárság
Elınyt jelent:
• az MTA valamely intézetében szerzett szakmai tapasztalat,
• angol nyelvtudás
• önálló probléma-megoldó és együttmőködési készség.
Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben elıírt hatályos rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozatlan idıre szól 6 hónapos próbaidı kikötésével. A munkakör az elbírálást
követıen 2009. június 1-én betölthetı.
A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,
• a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevık megismerhetik.
A pályázatokat egy példányban 2009. április 30-áig kell benyújtani postai úton, zárt borítékos
levélben az intézmény titkárságára, 1068 Budapest Benczúr utca 33. címre.
A zárt borítékra kérjük ráírni: "Pályázat MTA Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetı
munkakörére"

A pályázat elbírálásának rendje:
Az alakilag és tartalmilag elfogadható pályázók közül kiválasztott három jelentkezıvel való
személyes meghallgatást követıen azok pályázatát az MTA Fıtitkára által felkért bizottság
bírálja el 2009. május 15-ig, amely a személyes meghallgatásokat követıen javaslatot tesz a
megbízási jogkört gyakorló MTA Fıtitkárának a kiválasztott személy alkalmazására.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A pályázat eredményérıl a pályázókat az általuk írásban
megadott címen elektronikus levélben értesítjük.
A pályázat megjelenik az intézmény (www.nytud.hu), az MTA (www.mta.hu) és a KSZK
(www.kszk.gov.hu) honlapján.
A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Kovátsné Szabó Mária gazdasági
vezetı (tel.: 321-4830/178)

