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 ” POSZTDOKTOR KUTATÓ – tudományos munkatárs” munkakör betöltésére 
 

 
 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

• Téma: A kutatás célja a vakság és látórendszeri fejlődési rendellenességek modellezése és terápiás 
fejlesztése preklinikai állatmodellekben. A projektben egyedülálló lehetőségek adottak génterápiás 
vektorok illetve új képalkotó eljárások és optogenetikai stimuláló interfészek használatára. 

• Feladatok: A téma nemzetközi irodalmának nyomon követése, kísérletek tervezése és kivitelezése, 
adatelemzés, kéziratkészítés, az eredmények publikálása nemzetközi szaklapokban, valamint a 
kutatáshoz kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok.  
  

 
Pályázati feltételek: 
- Ph.D. diploma, élettudományi (idegtudomány, biológia, állatorvos, orvos, gyógyszerész) vagy mérnöki         
területen. 
- Angol nyelvtudás  
- Számítógépes és statisztikai ismeretek 
 
Előnyt jelent: 
- Képalkotó módszerekben való jártasság (fMRI, in vivo calcium imaging) 
- Elektrofiziológiai tapasztalat (EEG, multielectrode recording) 
- Adatelemzési tapasztalat 
- Kiváló publikációs teljesítmény   
 
Munkabér és egyéb juttatások: Hazai szinten versenyképes fizetés.  

A jogviszony jellege, időtartama: Teljes idejű foglalkoztatás (napi 8 óra). A jogállására, munkabérre és 
egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések az 
irányadók.  

Határozott idejű 1 éves munkaszerződéssel, 3 hónapos próbaidő kikötésével. Sikeres előrehaladás 
esetén további évekre hosszabbítható. 

A munkavégzés helye: 
Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; 
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, szakmai önéletrajz, motivációs levél, valamint a 
végzettséget igazoló okiratok és nyelvvizsga bizonyítványok másolatai. 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik. 

A pályázat betöltéséig benyújtható. 

A munkakör betölthetőségének időpontja : elbírálást követően azonnal 



A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot egy példányban, elektronikus úton, egyetlen pdf file formájában juttassa el a következő e-
mail címre: hillier.daniel@ttk.hu Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni, hogy „Posztdoktor pályázat – 
Restore Vision”. 

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat elbírálása a beérkezés után azonnal történik. Visszajelzést csak az állásinterjúra behívott 
jelentkezők kapnak. Az interjú a beszélgetésen túlmenően egy szakmai prezentációt is magában foglal. A 
pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást a fenti email címen kérhet. 

 

Budapest, 2022. február 24. 

 

Dr. Buday László 

                főigazgató 

 

 
 

 


