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A Magyar Tudomdnyos Akad6mia Biilcs6szettudominyi Kutat6kiizpont
f oigazgat6j a p 6ly inatot hirdet

,,b6rszrlmfej t6si ii gyint6z6"

munkakdr6nek betdlt6s6re

A kiizalkalmazotti jogviszony id6tartama:

hatirozatlan idejti kdzalkalmazotti jogviszony, 4 h6napos pr6baid6 kikdt6s6vel

Foglalkoztatis jellege:

teljes munkaido

A munkavEgz0s helye:

Magyar Tudom6nyos Akad6mia Bdlcs6szettudom6nyi Kutat6k<izpont, Gazdas6gi Oszt6ly

1097 Budapest, T6th K6lm6n u. 4.

A munkaktirbe tartozr6 l6nyeges feladatok:

Az int6zm6ny b6rsz6mfejt6si feladatainak ell6t6sa. Nem rendszeres kifizet6sek

(tdbbletfeladatok, megbiz6si dijak, kiils6 szemdlyeknek t6rt6n6 egy6b kifizet6s), valamint a

kil6po dolgoz6k h6kozi sz6mfejt6se. Az utal6si 6llom6nyok ifiadisa a p6nziigy rdsz€re.

Tdvoll6tek r0gzit6se, keres6k6ptelens6ggel, egydb tb ell6t6sokkal kapcsolatos iigyintdz6s.

Letilt6sok, levon6sok kezeldse. A h6v6gi zirdst kdvet6en a rendszeres 6s nem rendszeres

juttat6sok egyeztet6se a MAK-kal 6s a kdnyvel6ssel. Kapcsolattartfus a munkav6llal6kkal 6s a

MAK-kal.

Elvirt kompetenciik

6niill6, preciz, dinamikus munkav6gz6s,
szakmai elhivatottsiig,
j6 kommunik6ci6s 6s targyal6k6szs6g,
kiv6l6 probl6mamegold6 k6pess6g,
j6 terhelhetos6g,
szewezokdszs6g,
csapatban trirt6no munkav6gz6sre val6 k6pess6g.

Illetm6ny 6s juttatisok:

Az illetmdny meg6llapit6sara 6s a juttat6sokra a "Kcizalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6" 1992.

6vi XXXIII. t0rv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6k.

P6lyi,zati felt6telek:

- kdz6pfokri kdpesit6s, TB 6s b6rtigyint6zo szak'kepzettsdg,



- berszamfejt6si teriileten szerzeff legal6bb 3 6ves tapasztalat,
- felhaszn6l6i szintri MS Office ismeretek,
- KIRA rendszer felhaszn6l6i szintri ismerete,
- magyar6llampolg6rs6g,
- cselekvok6pess6g,
- biintetlen el66let.

A p6lyiuat elbfrfLlsrlnr{l el6nyt jelent:

- MS Office, elsosorban Excel, Word kimagasl6 ismerete,
- EcoStat integr6lt sz6mviteli rendszer ismerete,
- angol nyelvismeret.

A p6ly 6zat r6szek6nt benyfij tand6 iratok, igazoklsok:

- apiiyin6 szakmai 6letttj6t bemutat6, f6nykdpes szakmai 6n6letrajz 6s motiv6ci6s
lev6l,

- iskolai v6gzetts6get, szak€pzetts6get, nyelvismeretet tanrisit6 okiratok m6solata (a
pfllyhzat elnyerdse eset6n az eredeti okiratok bemutat6sa),

- apiiyiaat elnyer6se eset6n 3 h6napn6l nem r6gebbi erkOlcsi bizonyitvdny,
- nyilatkozat arlol, hogy a palyizati anyagban tal6lhat6 szem6lyes adatokat az elj6r6ssal

<isszefiigg6sben a Kutat6k<izpont kezelheti.

A munkakiir bettilthetdsdg6nek iddpontj a:

A munkakor apitlyinatok elbir6l6s6t kovetoen azonnal betdlthet6.

Apilyinat benyrijtfsrlnak hatdrideje: 2018. jrinius 12.

A piiy izat benyrij tdsrflnak m6dj a :

Postai itton, a piiyinatnak a Magyar Tudom6nyos Akad6mia Bcilcs6szettudom6nyi
Kutat6kdzpont cim6re tort6n6 megktldds6vel. K6rjtik a borit6kon feltiintetni a palyir;ati
kiirdsban szerepl6 azonosit6 sziimot: MTA BTK-MUNlllg-212018., valamint a munkak<jr

megnevez6s6t: b6rsz6mfejtdsi iigyint6zo. E-mailben val6 megkiild6s eset6n a

titkarsae@btk.mta.hu cimre, ez esetben k6rjiik a t6rgyban megjelcilni a munkakdr
megnevez6s6t.

Apillyhzat elbirdlds6nak hatirideje: 2018. jrinius 22.

A munkiiltat6val kapcsolatos tov6bbi inform6ci6t a www.btk.rnta.hu honlapon szerezhet.

Apiiyinati kiir6s tovdbbi kdzzetetelenek helye, ideje:

www.kozigallas.hu - 2018. m6jus I 5.

www.mta.hu -2018. m6jus 15 
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www.btk.mta.hu -2018. m6jus 10. -.,"' #A
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