
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Természettudományi Kutatóközpont  
főigazgatója pályázatot hirdet 

a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete  
 ”kutatóasszisztens” közalkalmazotti munkakörének betöltésére 

  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
EEG erősítő és szemmozgáskövető berendezés kezelése; a kísérletek, számítógépes tesztek és 
viselkedéses vizsgálatok előkészítése, technikai lebonyolítása, adatok archiválása. Részvétel a 
felvett adatok kinyerésében, feldolgozásában, elemzésében. Kapcsolattartás a vizsgálatban 
résztvevő családokkal. 
A vizsgálatokban 2-36 hónapos gyerekek és szüleik vesznek részt. A vizsgálat célja a 
nyelvfejlődés folyamatának korai előrejelzése. 
 
 
Pályázati feltételek: 

- Végzettség: felsőfokú (B.A., B.Sc., M.A., M.Sc.) 
- Kiváló kommunikációs készség 
- Pontos, megbízható, önálló munkavégzés, és emellett szoros együttműködésre való 

készség a projektet bonyolító csapat tagjaival 
- Terhelhetőség és elkötelezettség 
- Jó problémamegoldó képesség  
- Flexibilitás a munkaidő beosztásában, alkalmazkodás a résztvevő családokhoz 
- Számítástechnikai eszközök magabiztos használata 

 
Előnyt jelent: 

- pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, egészségügyi végzettség 
- Gyermekekkel, csecsemőkkel végzett munkában/kutatásban való tapasztalat 
- Középfokú angol nyelvvizsga 

 
 
Jogállásra, illetményre és egyéb juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” többször 
módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések az irányadók. A munkakör erkölcsi 
bizonyítvány meglétéhez kötött. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidős (napi 8 óra, heti 5 nap ) határozott idejű (2020. december 31.-ig) 
közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötéssel. 

 
 
A munkavégzés helye: 
Természettudományi Kutatóközpont (TTK) 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Motivációs levél. 
• A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes szakmai önéletrajz. 
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 



 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6. 

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal/ 2019. december 10. 

A pályázat elbírálásának rendje:  
 
Visszajelzést csak az állásinterjúra behívott jelentkezők kapnak. Az interjú több részből tevődik 
össze. A jelentkezőknek az elbeszélgetésen túl a meghirdetett feladatkörhöz kapcsolódóan a 
gyakorlatban is bizonyítaniuk kell rátermettségüket.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Tóth Ildikó részére a toth.ildiko@ttk.mta.hu e-mail címen keresztül, a 
levél tárgymezőjébe kérjük beírni az „asszisztens” hivatkozást. 

• Postai úton egy példányban: Tóth Ildikó tudományos munkatárs, TTK KPI, Budapest, 1519, 
Pf. 286. címre. A borítékra kérjük ráírni: „pályázat az asszisztensi munkakörre” 

 
Budapest, 2019. október 29. 
 
 
 

   Dr. Pokol György  
          főigazgató 

 


	Pályázati feltételek:

