
PALYAZATI FELHivAs

a Btilcs6szettudominyi Kutat6kdzpont
f6i gazgat6j a p iiy inatot hirdet

,,Miiszaki tigyint6z6 - grafikus"
krizalkalmazotti munkakdr betolt6s6re

Munkaktiri feladat:
A Brilcs6szettudomiinyi Kutat6kcizpont R6gdszeti Intezet Grafikusi mrihely6ben grafikusi
feladatok teljes kdni ell6tiisa, szabadkdzi leletrajzok k6szitdse, tudom6nyos publik6ci6k
illusztr6ci6s anyagAnak (k6ptribltik) tervez6se 6s k6szit6se, szabadkezi rajzok digitaliz6l5sa,
szdmitogepes grafi ka, szoros egytittmtikodds a tudom6nyos koll6gakkal.

Piiyizati felt6telek:
- szakirrinyti felsofokri vdgzetts6g elonyt jelent,
- szabadk€zirajz, sz6mit6g6pes, grafikai programok ismerete (Adobe Photoshop,

Illustrator, InDesi gn, C orelDraw),
- kdz6pfokf, trlrsalgrisi szintti angol nyelvtud6s el6nyt jelent,
- magyar rlllampolgrirsiig, btintetlen el66let,
- apiiyiaat elnyerdse eset6n 3 h6napn6l nem rdgebbi erkdlcsi bizonyitv6ny.

Apilyiaat elbirrlkisa soriin elonyben r6szestil az a jelentkez6, aki sz6les kcini tapasztalattal 6s
hosszabb idejti gyakorlattal rendelkezik a munkak<ir ellitrisrihoz, illetve ismeri a CAM-CAD
alkalmaz6sokat (AutoCad, 3DStudioMax), rendelkezik szrivegtdrdel6si ismeretekkel 6s j6rtas
a digitrilis fest6si technikakban.

Jogrillisara, illetmdny6re 6s egy6b juttatrlsaira a kdzalkalmazottakjog6llisrirol sz6l6 1992. 6vi
XXXIII. tcirv6ny rendelkez6sei az iranyad6ak.

A kinevezds hatrirozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikrlt6sdvel. A kozalkalmazotti
jogviszony id6tartama maximum 3 6 h6nap (meghosszabbithat6).

Teljes munkaid6, heti 40 6r6s munkaidoben.

A munkakor apillyizatok elbir6l6s6t kovet6en azonnal betolthet6.

A p ily fuzatnak tartalmaznia kell :
szakmai 6n6letraj zo t 6s kezzel irott motiv6ci6 s level et,
iskolai v6gzettsdget, nyelvtud6st ds b6rmilyen tov6bbi kdpesit6st igazolo
bizonyiw6nyok masolatait,
nyilatkozatot arr6l, hogy a phlyazati anyagban talllhat6 szem6lyes adatokat az
elj6r6ssal <isszeftigg6sben a Kutat6kozpont kezelheti.

Elv6rrlsok:
alapveto nyomdai ismeretek,
magas szintri manu6lis rajztud6s,
igdnyes 6s 6n6ll6 munkavdgz6s,
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koncepcioniilis gondolkodiis,
csapatmunkiira val6 k6szs6g.

Apillyazatoknak egy p6ld6nyban 2019. november 15. napj6ig kell bedrkeznitik
a Btilcs6szettudominyi Kutat6kdzpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.) levdlcimdre.

A zirt boritdkra k6rjtik r6irni:
,,P f,ly {zrt miiszaki fi gyint6z6 - grafiku s mun kakd rre BTK-MUN/38 7-l /20 I 9'

Apiiyinat elbirikflsinak hatiridejez 2019. november 29.

A munk6ltat6val kapcsolatban inform6ci6t a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

A pilyizati kiiris tovfbbi k6zz6t6tel6nek helye, ideje:

. www.kozigallas.hu -2019. okt6ber 18.

. www.btk.mta.hu -2019. okt6ber 18.
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