MTA Nyelvtudományi Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
MTA Nyelvtudományi Intézet
Nyelvtechnológiai és Élınyelvi Osztály

tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozott idejő 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
számítógépes nyelvészeti kutató-fejlesztı munka a magyar szókincs és mondattan területén, részvétel
az osztály nyelvtechnológiai K+F projektjeiben, publikálás és elıadások tartása itthon és külföldön
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:










Egyetem, informatikai végzettség ,
Angol nyelvbıl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
legalább hároméves tapasztalat az Intézet K+F projekttevékenységében - Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat,
nyelvtechnológiai oktatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintő Programozási ismeretek,
Gyakorlott szintő Hálózatismeret,
Gyakorlott szintő Informatikai rendszerismeret,
Gyakorlott szintő Internetes alkalmazások,
magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, cselekvıképesség

Elvárt kompetenciák:



Kiváló szintő Kiváló szintő webtechnológiában való alkalmasság,
Jó szintő sikeres pályázati tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





pályázó részletes szakmai önéletrajza
szakmai végzettséget igazoló oklevél másolata
szakmai publikációk bibliográfiája
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2009. január 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradi Tamás nyújt, a 36-1-3214830-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történı megküldésével
(1068 Budapest, Benczúr utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplı azonosító számot: 170/K/2008, valamint a munkakör
megnevezését: tudományos segédmunkatárs .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az osztályvezetı szakmai véleményezését követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl. Az
elbírálás eredményérıl a pályázókat a Nyelvtudományi Intézet honlapján tájékoztatjuk, a pályázat
nyertese külön értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.nytud.hu - 2008. december 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon szerezhet.

