
KSH Népességtudományi Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

tudományos segédmunkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű 5 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1024 Budapest, Buday László utca 1-3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A kinevezett tudományos segédmunkatárs feladata " A szociális ágazat módszertani és 

információs rendszereinek megújítása " elnevezésű EFOP-1.9.4-VEKOP-16 pályázat 

keretében a KSH-NKI által megvalósított Magyar Születési Kohorszvizsgálat (Kohorsz'18 

kutatás) végrehajtásával összefüggő tudományos segédmunkatársi feladatok végzése. Részt 

vesz az adatfelvétel megtervezésében, a pilot-vizsgálatokban, az adatgyűjtések szervezésében. 

Ugyancsak részt vesz a vizsgálatok során gyűjtött adatok kiértékelésében, statisztikai 

elemzésében, valamint az eredményeket bemutató publikációk készítésében. Részt vesz a 

projektekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokban.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

- Egyetem, társadalomtudományi vagy orvostudományi egyetemi végzettség, 

- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás, 



- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség, legalább egy 

olyan referencia (pl: korábbi témavezetőjének neve, email címe és 

telefonszáma) akitől a jelentkező képességeiről, alkalmasságáról vélemény 

kérhető.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- Tudományos fokozat, doktorandusz vagy doktorjeleölti jogviszony, 

- Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás,  

- Kvantitatív társadalomtudományi kutatások megszervezésében, 

végrehajtásában, elemzésében szerzett tapasztalat, 

- SPSS statisztikai programcsomag ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Részletes szakmai önéletrajz,  

- Végzettséget, nyelvismeretet igazoló dokumentumok fénymásolata,  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata,  

- Motivációs levél vagy ajánlólevél,  

- A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy személyes adatait a pályázattal 

kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. április 3. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton az nki@demografia.hu e-mailen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Kérjük a pályázati levél tárgyaként a "tudományos segédmunkatársi álláspályázat "-ot 

megadni. A csatolt file-ok együttes mérete lehetőleg a 10MB-ot ne haladja meg. A beérkezett 

pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 22. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az 1963-ban alapított Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet (KSH 

NKI) a hazai demográfiai kutatások bázisintézménye. A Kutatóintézet a hazai és nemzetközi 

tudományos élet elismert szereplője. Munkatársaitól kreatív, szakszerű és precíz munkát vár 

el. Támogatja és elősegíti munkatársai számára tudományos fokozat megszerzését. A pályázó 

feladatai más teljes állással nem, de egyéb tevékenységekkel ( egyetemi óraadás, PhD 

hallgatói státusz) összeegyeztethetők. A munkahely családbarát, a munkahelyi légkör 

közvetlen.  

mailto:nki@demografia.hu

