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A Természettudományi Kutatóközpont  
főigazgatója 

Kutatói álláshelyet hirdet 
a TTK Enzimológiai Intézet Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport 

„tudományos segédmunkatárs” 
munkakörének betöltésére. 

 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Részvétel tudományos kutatási projektek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében. A feladat ezen 

belül bioinformatikai vagy experimentális projektek végzése, az eredmények alapján publikációk készítése. 

Omikai (genomika, proteomika, transzkriptomika) adatok feldolgozása és legjobb markerek azonosítása. 

 

Célunk a rosszindulatú daganatos betegek jobb kezelését lehetővé tevő molekuláris biomarkerek azonosítása 

és igazolása. További célunk a tumorok evolúciójának megértése valamint új gyógyszercélpontok 

felfedezése, és a gyógyszerjelölt molekulák tesztelése in vitro kísérletekben. 

 

A munka tartalmaz irodalomkutatást és összefoglaló referátumok készítését is. Az eredmények bemutatása 

hazai és nemzetközi konferenciákon. A kutatócsoportról további információk a honlapunkon találhatóak: 

http://gyorffy.semmelweis.hu/ 

 

A munka mellett lehetőség van a PhD fokozat megszerzésére.  

 

Pályázati feltételek: 

• a téma szempontjából releváns egyetemi diploma (pld. biológus, biomérnök, orvos, bionikus, stb.) 

• utolsó éves egyetemi hallgatók is pályázhatnak 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• kivételes megbízhatóság, magas motiváció, kiváló szervező képességek 

• képes egy 200 szavas angol nyelvű kutatási tervet készíteni egy előtte közösen megbeszélt témából 

 

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 

1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések alkalmazandók.  

 

Az alapilletményt a kutatócsoportban a publikációs aktivitás alapján számolt teljesítményarányos bónusz 

egészíti ki, amelynek mértéke havonta a KJT törvény szerinti alapilletmény 100%-a. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

http://gyorffy.semmelweis.hu/


Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony egyéves szerződéssel, amely évente hosszabbítható – 4 hónap 

próbaidő kikötéssel. 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; 

• az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata  

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. május 31. előtt azonnal, ezután 2020 szeptember 1. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. május 10.  

 

A pályázatok benyújtásának módja (illetve további felvilágosítást ad):  

elektronikus úton Dr. Győrffy Balázs részére a gyorffy.balazs@ttk.hu e-mail címre. 

 

Budapest, 2020. február 10. 


