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MTA Könyvtára 

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

alapján pályázatot hirdet a 
 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Gazdasági Osztály 

 
üzemeltetési csoportvezető 

 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
 
Részmunkaidő, heti 30 órás. 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
 
A munkavégzés helye:  
 
1051 Budapest, Arany János u. 1. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok ellátása, az 
épületek állagának szinten tartásához szükséges karbantartási munkák megszervezése és 
ellenőrzése. Az éves felújítási terv előkészítése és a felújítások kivitelezésének összefogása. A 
portaszolgálat, a takarítók és ruhatárosok munkájának koordinálása, a tűzvédelmi és 
munkavédelmi szakértők munkájának ellenőrzése. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 

 Technikum/gépésztechnikus. 
 Épület üzemeltetés, karbantartás – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

 Felsőfokú képesítés, gépészmérnök vagy építőmérnök. 
 Vezetői – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 
 Felhasználói  szintű Internetes alkalmazások. 

 
Elvárt kompetenciák: 
 

 Kiváló szintű szervezőkészség. 
 
Előnyt jelentő kompetenciák: 
 

 Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség. 
 Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 Szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 
 Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 21. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Katalin nyújt a  
411-6493-as 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: 61/2011, valamint a 
munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. 

 
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: 
 
A benyújtott pályázatok alapján a legesélyesebb jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk 
és ezt követően választjuk ki a munkatársat. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 25. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 
 

 MTA Könyvtára honlapja  – 2011. január 28. 
 MTA honlapja  – 2011. január 28. 

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


