
	  
MTA	  Könyvtára	  

	  
a	  “Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló”	  1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  20/A.	  §	  

alapján	  pályázatot	  hirdet	  a	  
	  

Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtára	  
Informatikai	  Osztály	  

	  
informatikus	  

	  
munkakör	  betöltésére.	  

	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  
Határozatlan	  idejű	  közalkalmazotti	  jogviszony.	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  	  
Részmunkaidő,	  heti	  20	  órás.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  	  
1051	  Budapest,	  Arany	  János	  u.	  1.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó,	  illetve	  a	  vezetői	  megbízással	  járó	  lényeges	  feladatok:	  
A	  könyvtár	  információs	  rendszerének	  működtetése,	  védelmi	  rendszer	  fejlesztése,	  tűzfal	  
konfigurálás.	  Linux	  operációs	  rendszerek	  alkalmazása	  (Red	  Hat,	  Ubuntu/Suse),	  kisebb	  
programok	  írása,	  Active	  Directory,	  LDAP	  alkalmazása.	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  “Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló”	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  

§ Egyetemi	  végzettség,	  informatikus.	  	  
§ Angol	  nyelvből	  középfokú	  C	  típusú	  szakmai	  nyelvvizsga,	  társalgási	  szintű	  

nyelvtudás.	  
§ Scripting	  gyakorlat;	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  tapasztalat.	  
§ Gyakorlott	  szintű	  informatikai	  rendszerismeret.	  
§ Gyakorlott	  szintű	  programozási	  ismeretek.	  
§ Büntetlen	  előélet.	  

	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  

§ Emelt	  szintű	  szakképesítés,	  Linux	  operációs	  rendszer.	  
§ Fogyatékkal	  élő	  munkavállalók	  jelentkezését	  is	  várjuk.	  

	  
Elvárt	  kompetenciák:	  

§ Precíz,	  pontos	  munkavégzés.	  
§ Jó	  szintű	  kommunikációs	  készség.	  
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A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  
§ Szakmai	  önéletrajz,	  és	  a	  végzettséget	  igazoló	  dokumentumok	  másolata.	  
§ Erkölcsi	  bizonyítvány.	  

	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2012.	  június	  25.	  
	  
A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Naszádos	  Edit	  nyújt	  a	  	  
(06-‐1)	  411-‐6479-‐es	  telefonszámon.	  
	  
A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  
	  

§ Postai	  úton,	  a	  pályázatnak	  az	  MTA	  Könyvtára	  címére	  történő	  megküldésével	  
(1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1).	  Kérjük	  a	  borítékon	  feltüntetni	  a	  pályázati	  
adatbázisban	  szereplő	  azonosító	  számot:	  Ig.	  247/2012,	  valamint	  a	  munkakör	  
megnevezését:	  informatikus.	  

	  
vagy	  

	  
§ Elektronikus	  úton	  Téglási	  Ágnes	  részére	  a	  titkarsag@konyvtar.mta.hu	  e-‐mail	  

címen	  keresztül.	  
	  
A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
Az	  írásban	  benyújtott	  pályázatok	  közül	  5–6	  sikeres	  pályamunka	  kiválasztása	  és	  a	  
jelöltek	  behívása	  szakmai	  elbeszélgetésre.	  Ezt	  követően	  a	  munkatárs	  kiválasztása.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2012.	  június	  29.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  

§ MTA	  Könyvtárának	  honlapja	  –	  2012.	  június	  4.	  
§ MTA	  honlapja	  –	  2012.	  június	  4.	  
§ Katalist	  –	  2012.	  június	  4.	  

	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatban	  további	  információt	  a	  http://konyvtar.mta.hu	  honlapon	  
szerezhet.	  


