MTA Nyelvtudományi Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Nyelvtudományi Intézet
Szótári Osztály
tudományos fımunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezıi és vezetıi tevékenység a nagyszótári munkálatokban, kutatómunka a lexikológia és
lexikográfia területén, különös tekintettel a nagyszótárral kapcsolatos feladatokra, publikálás és
elıadások tartása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
PhD, szakirányú bölcsész végzettség,
 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
 Fiatal kutatók vezetésére való alkalmasság
 Sikeres szervezıi és vezetıi tevékenység
 Tudományszervezési gyakorlat
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintő dokumentált kutatói tevékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó részletes szakmai önéletrajza
 A szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek másolata
 A szakmai publikációk bibliográfiája
 A kinevezéshez szükséges a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 A kinevezéshez a szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet igazoló eredeti
oklevelek bemutatása szükséges
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2012. március 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gabriella nyújt, a 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 azonosítószámot: 2/K/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
tudományos fımunkatárs.
 Elektronikus úton a titkárság részére a linginst@nytud.mta.hu e-mail címen keresztül
 Személyesen: Kovács Gabriella, Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A felkért bíráló bizottság 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: 2012. február 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nytud.hu - 2012. január 19.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon szerezhet.

