
MTA Nyelvtudományi Intézet  
                         

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - 
alapján  

pályázatot hirdet 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
 

lokális rendszergazda  

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozott idejő 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges 
feladatok: 

számítástechnikai lokális rendszergazda feladatkörbe tartozó 
tevékenységek ellátása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Angol nyelvbıl alapfokú B típusú általános nyelvvizsga,  
�         hasonló munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat,  



�         Felhasználói szintő Hálózatismeret,  
�         Felhasználói szintő Informatikai rendszerismeret,  
�         Gyakorlott szintő Levelezı rendszerek (LotusNotes, Outlook),  
�         Professzionális szintő MS Office (irodai alkalmazások),  
�         Gyakorlott szintő Internetes alkalmazások,  
�         Felhasználói szintő MS Windows NT/2000/XP,  
�         büntetlen elıélet, magyar állampolgárság, cselekvıképesség  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
�         Felsıfokú képesítés, informatikai szakirányú,  
�         Angol nyelvbıl középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,  
�         Internetes technológiákban programozói jártasság (XML, PHP) - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         adatbázis rendszerek (Oracle, MySQL) karbantartása és 

alkalmazásokban használata - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         szakmai önéletrajz  
�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2009. január 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 17.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Ferenc nyújt, a 
              +36-1-321-4830         -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 
azonosító számot: 167/K/2008, valamint a munkakör 
megnevezését: lokális rendszergazda.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A rendszergazda szakmai véleményezését követıen az igazgató dönt a 
pályázat nyertesérıl.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 19.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.hu - 2008. december 1. 

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


