Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Digitális archívumi főigazgatóság

Informatikus könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- digitális adatbázis kezelése, fejlesztése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Egyetem,
Angol nyelv alap szintű nyelvtudás,
Latin nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
korszerű könyvtári és informatikai ismeretek - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
Microsoft server, Active Directory ismerete - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Java, PHP, MySQL programnyelvek - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:




Csapatmunkában aktív közreműködés,
Megfelelő kommunikáció,
Nyitottság az új kihívásokkal szemben,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 30
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozatát, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat a Kjt. 41.
§-ban foglalt összeférhetetlenségi helyzet fenn nem állásáról, illetőleg a
nyertesség esetén megszüntetésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. január 9. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet címére történő megküldésével (1021 Budapest, Budakeszi út
51/E. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: GI/465/2013 , valamint a munkakör megnevezését:
Informatikus könyvtáros.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elbírálást a Főigazgató által kijelölt bizottság végzi. Személyes meghallgatásról
a Főigazgató dönt, a bizottság javaslata alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.mandarchiv.hu - 2013. december 18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati
kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

