
MTA Nyelvtudományi Intézet  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 

 
tudományos segédmunkatárs  

munkakör betöltésére  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozott idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye:   Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Alap- és alkalmazott kutatások végzése az uráli nyelvek körében, különös tekintettel a 
szamojéd nyelvekre, azoknak szintaktikai, tipológiai vonatkozásaira. Az osztály közös 
projektumaiban való részvétel. Kutatási eredmények publikálása, szakmai események 
szervezésében és tartalmi kidolgozásában való részvétel, 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: 

� Finnugor szakos egyetemi diploma 
� Nyelvészeti doktori programban való részvétel 
�         Angol nyelvbıl középfokú C típusú általános nyelvvizsga  
�         Másik idegen nyelv nyelvbıl középfokú C típusú általános nyelvvizsga  
�         Szakmai tapasztalat - legalább 1 év feletti szakmai tapasztalat  
�         Gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások) 
�         Gyakorlott szintő Internetes alkalmazások  
�         Felhasználói szintő programozási ismeretek  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

�         Nemzetközi tudományos projektumban való részvétel  
�         Számítógépes nyelvi elemzésekben való jártasság  



Elvárt kompetenciák:  

�         Publikációs aktivitás a szakterülettel kapcsolatban 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         hatósági erkölcsi bizonyítvány  
�         nyelvtudást igazoló bizonyítvány  
�         a pályázó részletes szakmai önéletrajzát  
�     a szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek 

másolatát  
�        a szakmai publikációk bibliográfiáját  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2011. április 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 25.  

A pályázatok benyújtásának módja:         Elektronikus úton a linginst@nytud.hu e-mail címre  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A bírálóbizottság szakmai véleményezését követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl. 
Az elbírálás eredményét a Nyelvtudományi Intézet honlapján közöljük, a pályázat nyertese 
külön értesítést kap.  

A pályázat elbírálásának határideje:   2011. március 31.  

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:   www.nytud.hu - 2011. március 1. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon 
szerezhet. 


