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A Természettudományi Kutatóközpont 
főigazgatója pályázatot hirdet 

a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete 
„laboratóriumi asszisztens” közalkalmazotti munkakörének betöltésére 

 
 
 
Munkakörbe tartozó feladatok: Az Összehasonlító Pszichofiziológiai Csoport laboratóriumi 
asszisztensi munkáinak elvégzése: 
- In vitro kísérletek előkészítése 
- In vivo elektrofiziológiai elvezetésekhez szükséges előkészítő műtétek elvégzése 
- Oldatok készítése 
- A labor anatómiai munkáinak elvégzése (állatok perfundálása, agyszövet metszése, 
immunhisztokémiai és egyéb festések végzése) 
- Az anatómia labor rendjének felügyelete 
- Az anatómia laborhoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése (jegyzőkönyvek vezetése-
archiválása, farmakológiai ágensek nyilvántartása) 
 
Pályázati feltételek: 
- Precíz, megbízható, önálló munkavégzés 
- Számítástechnikai eszközök, programok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) használata 
- Angol nyelv ismerete (legalább alapfokon) 
 
Előnyt jelent: 
- Jó kommunikációs készség 
- Alapvető laboratóriumi ismeretek és gyakorlat 
- Természettudományos területen szerzett BSc vagy MSc diploma 
 
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 (egy év 
időtartamra), hosszabítható közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötéssel. 
 
Munkavégzés helye: Természettudományi Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar tudósok 
krt. 2. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, az állás betöltéséig  
A munkakör betölthető: azonnal 
A pályázat elbírálásának rendje: Visszajelzést csak az állásinterjúra behívott jelentkezők 
kapnak.  



Benyújtandó iratok:  
- Fényképes szakmai önéletrajz 
- Referencia 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik (GDPR) 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 25. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal 
 
A pályázatok benyújtásának módjai:  
- Elektronikus úton Wittner Lucia részére a wittner.lucia@ttk.mta.hu e-mail címen keresztül, a 
levél tárgymezőjébe kérjük beírni az „laboratóriumi asszisztens” hivatkozást.  
vagy 
- Postai úton egy példányban: Wittner Lucia tudományos főmunkatárs, TTK KPI, Budapest, 
1519, Pf. 286. címre. A borítékra kérjük ráírni: „pályázat a laboratóriumi asszisztens 
munkakörre” 
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