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,,TUDOMAI\-YOS SEGEDMUNKATARS (TIATAL KUTATO)"
kozalkalmazotti munkakdr6nek beto lt6s 6re

Kutat6si t6ma:
A bronzkor komplex r6g6szeti

6s

bioarcheol6giai kutatisa

A jelentkez6 fiatal rdg6sz kutat6t6l elv6r6s, hogy k6pes legyen 6tl6tni az 6skori, kiil<inrisen a
bronzkori regeszet trig spektrum6t, ismerje a teriilet nj hazu 6s nemzetkdzi szakirodalm6t,
r6szt vegyen az MTA BTK R6g6szeti lntdzet terepi 6s feldolgoz6 munk6iban. ElviirSs a
korszak komplex rdg6szeti 6s bioarcheol6giai vizsgillat6ban val6 r6szv6tel, az egyik
legfontosabb r6g6szeti-tdrt6neti forrriscsoport, a temetkez6sek/emberi maradvrinyok elemz6s6t
segit6 <isszetett r6gdszeti-kronol6giai-bioarcheol6giai adatbilzis l6trehoziisa, kreativ
tov6bbfejleszt6se. A kutat6 szirmfua elviir6s a multidiszciplin6ris szeml6letm6d, az elm6leti 6s
gyakorlati, terepi 6s raktari, szakirodalmi 6s forr6salapri kutatrisi m6dszerek alkalmazilsa.
Elv6r6s a nyelvtud6s (angol), a megfelel6 projektszeml6let 6s a csapatmunka k6pess6ge,
amivel nemzetk<izi kapcsolatok 6pit6s6be 6s kutat6i palyizatok kidolgoz6s6ba val6
bekapcsol6d6s. Munkakori leir6sa szerint koteles a PhD-k6pz6sbe bekapcsol6dni, 6s feladata
lesz 6skori, bronzkori rdg6szeti 6s bioarcheol6giai t6mrlkban kutatasokat vdgezni 6s
publikrilni.

Pdiyir;ati felt6telek:
egyetemi v6gzetts6g, illetve a fels6oktat6sr6l sz6l6 torv6ny szerinti mesterk6pz6sben
szer zett fo ko zat 6s szakk6p zettsdg;

legalibb k<]z6pfokri angol nyelwizsg a (82 szint)

;

sz6mit6g6pes ismeretek (szovegszerkeszt6s, adatbrizisok, k6pszerkeszt6 programok);

biintetlen el66let.

Jog6ll6srira, illetm6ny6re 6s egy6b juttat6saira a kozalkalmazottak jog6lllsrirol sz6l6 1992. 6vi

XXXII. tdrv6ny, valamint a

kozalkalmazottak jog6ll6sdr6l sz6l6 1992.

6vi XXXil.

t<irv6nynek a Magyar Tudom6nyos Akad6mia ir6nyit6sa al6 tartoz6 kdlts6gvet6si szervekn6l,
illetve mrls kutat6- 6s kutat6st kieg6szit6 int6zetekn6l tcirt6n6 v6grehajt6sar6l sz6l6 a84l20ll.
(V. 26.) kormrinyrendelet rendelkez6sei az irrlnyad6ak.

A kinevezes hatirozott id6re szol, 4 h6napos pr6baid6 kikcit6s6vel.
jogviszony id6tartama: maximum 48 h6nap.

A kdzalkalmazotti

A munkakrir az elbir6l6st kovet6en, 2019. szeptember l-jetbl tdlthet6 be.

Pilyinhatnak rijonnan vflgzett diplomasok; 61l6sban 16v6, hatirozott id6re alkalmazott
kutat6k, akiknek a kinevezdse a kdzeljdv6ben lejir; a korhatiir betart6s6val PhD-fokozatot

milr megszerzett fiatalok, de el6nyt 6lveznek a frissen diplomrlzott kutat6k; valamint jelenleg
PhD-k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6k, amennyiben a k6pz6stik 6llami <isztOndij ig6nybev6tele
n6lkiil, kdlts6gl6rit6ses form 6ban tdrt6nik.

Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatara 30 6v, kiv6teles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
eln6k6nek enged6lye sziiks6ges. Az MTA es6lyharmoniz6ci6s keretprogramja 6rtelm6ben a
l0 6ven aluli gyermeket nevel6 kutat6nSk eset6ben a korhatrlr gyermekenkdnt 2 6wel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhattir 6rv6nyes
ig6nybe vev6, illetve a gyermekdt egyedtl nevel6 f6rfiakra is.

a

gyermeknevel6si t6voll6tet

Az elbirdlirsnril el6nyt jelent a magyar 6llampolg6rsrig, illewe hat6ron trili magyar fiatalok
jelentkez6se, tovribbrl a kutatdsi teriilettel osszeftigg6 munkatapasztalat, publik6ci6s
tev6kenys69.

A

p6ly flzatnak

tartalmaznia kell:

szakmai on6letrajz;
iskolai v6gzetts6get 6s nyelvtud6st igazol6 bizonyifu6nyok m6solatai;
phlyinat elnyer6se esetdn h6rom h6napn6l nem r6gebbi erkdlcsi bizonyitvrlny;
nyilatkozat arr6l, hogy apirlyazati anyagban tal6lhat6 szem6lyes adatokat az eljar6ssal
d,sszeftigg6sben a kutat6kdzpont kezelheti.

Apdiyizatoknak egy p6ldinyban 2019. jfnius 28. napjrflig kell be6rkezniiik

l<lz5,r6larg

lev6lben
az MTA Biilcs6szettudominyi Kutat6kiizpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
cim6re.

Azirt borit6kra kdrjiik rdirni:
fiatal
kutat6i
munkakiirre - MTA BTK-KP/441-812019"
,,P6ly{zat

Apiiyizat elbirilisinak hatfrideje:

2019.

A munk6ltat6val kapcsolatban informrici6t

a

jflius 31.
www.mta.hu honlapon szerezhet.

Apiiyinati kiirfs tovibbi kdm6tStel6nek helye, ideje:

.
.
.

www.kozisallas.hu -2019. m6jus 28.
www.mta.hu -2019. mdjus 28.
www.btk.mta.hu -2019. mrijus 28.
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