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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

pályázatot hirdet 

Informatikus/adatbázis adminisztrátor  
munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
• A Magyar Tudományos Művek Tára fejlesztési projekt (MTMT2) informatikai koordinálása. A 

fejlesztőkkel való folyamatos és közvetlen kapcsolattartás, kommunikáció. 
• A jelenlegi rendszer (MTMT) adatbázis adminisztrátori feladatainak ellátása. 
• Az operatív feladatok mellett a külső fejlesztők munkájának összefogása, feladatok delegálása, 

tesztelésének irányítása, a külső (tagintézményi) és belső (központi) MTMT-adminisztrátorok 
szakmai támogatása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú szakirányú végzettség; 
• Adatbázis adminisztrátori feladatokban, adatkonverzióban, adatbázis migrációban szerzett 

szakmai tapasztalat - legalább 3 év szakmai tapasztalat;  
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,  
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - legalább 3 év szakmai tapasztalat.  

Elvárt kompetenciák:  
• Magas szintű adatbázis adminisztrátori ismeretek; 
• MS és UNIX operációs rendszerek ismerete;  
• SQL (MySQL/PostgreSQL) és php ismeretek és gyakorlat; 
• Felhasználó-orientált szemléletmód; 
• Problémamegoldó készség; 
• Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz; 
• Felelősségtudat és felelősségvállalás. 

Előnyt jelentő kompetenciák:  
• Minőségirányítási és szoftver-minőségi szabványok ismerete, minőségellenőrzési feladatok 

koordinálása, tesztelés;  
• Fejlesztési projektekben szerzett tapasztalat. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai 

előmenetelét tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata;  
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az MTA KIK 

bírálóbizottsága megismerje. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 19.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
• Elektronikus úton: seres.jozsef@mtmt.hu E-mail címen; 

Kérjük a levél Tárgy/Subject mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: Ig.126/2013., és a munkakör megnevezését: 
informatikus/adatbázis adminisztrátor. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálata, munkaköri szakmai alkalmasság vizsgálata. A 
pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása. A 90 napnál nem régebbi hatósági 
bizonyítványt a nyertes pályázónak a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
• MTA honlapja:   http://www.mta.hu  2013. március 26. 
• MTA KIK honlapja:  http://konyvtar.mta.hu 2013. március 26. 
• MTMT projekt honlapja: http://www.mtmt.hu  2013. március 26. 

 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2013. március 26. 


