Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 hónap, 2015. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Ciklotronalkalmazási Osztály Radiokémiai Laboratórium területén folytatandó tudományos
kutatások keretében radioaktív anyagokkal végzendő radiokémiai feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Egyetem, M.Sc. vagy azzal ekvivalens diploma a kémiai tudományok területén
(okleveles vegyész, okleveles vegyészmérnök),
igazolt angol nyelvtudás, mely legalább a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B2
középszintjének megfelelő szintű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 A fizikai kémia területén készült M.Sc. diploma, tudományos diákköri dolgozat,
tudományos közlemények,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai és
személyes motivációit, valamint kompetenciáit,
erkölcsi bizonyítvány,
fénymásolat az angol nyelvtudást igazoló bizonyítványról (csak államilag elismert
nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány fogadható el),
a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok fénymásolata,
referenciák fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szűcs Zoltán nyújt, a 06-52/509200
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató
Intézet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2015 ,
valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 MTA ATOMKI honlapja - 2015. február 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A terhes nők és a magzat egészségét veszélyeztető munkakör.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 12
.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

