PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete
”ÁLLATHÁZI ASSZISZTENS” munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Kutatói munka segítése (fiziológiai mérések, képalkotó vizsgálatok, kísérletes
segédmunkák)
• Viselkedés feladatok tanítása, ezeknek rögzítése, kiértékelése, jelentése
• Laboratóriumi folyamatok járulékos feladatinak ellátása (eszközök sterilizálása,
takarítás stb.)
• Állatok ellátása (monitorozás, etetés, takarítás)
• Állatgondozói munkák
• Egyéb állatházi üzemhez kapcsolódó és adminisztratív feladatok.
Pályázati feltételek:
- Szakképesítés etológia, állatkerti gondozó, állatorvos-asszisztens, állatkozmetikai vagy más
állattartást magába foglaló képesítés.
Lehetőség van a képesítés megszerzéséig félállásban dolgozni.
Előnyt jelent:
- Kísérletes fajokkal szerzett tapasztalat
- Korábbi állatházi/állatkerti gondozói tapasztalat
Munkabér és egyéb juttatások:
Hazai szinten versenyképes fizetés.
A jogviszony jellege, időtartama:
Rész vagy teljes idejű foglalkoztatás. 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 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 benyújtásának határideje: 2021. augusztus 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.
A munkakör betölthető: Elbírálást követően 2021. szeptember 15.-től.
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 lenti email címen kérhet.
A pályázatok benyújtásának módja:
• A pályázatot egy példányban, elektronikus úton, egyetlen pdf file formájában juttassa el
a következő e-mail címre: varga.barbara@ttk.hu Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni,
hogy „Állatházi asszisztens”.
Budapest, 2021. július 5.

Dr. Buday László
főigazgató

