KSH Népességtudományi Kutató Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
kommunikációs munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1024 Budapest, Buday László utca 1-3. 6. em.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-

a tudományos-szakmai közönség és a tágabb nyilvánosság tájékoztatás az intézet
tevékenységéről, kutatási eredményeiről; tudománynépszerűsítés
az intézet on-line megjelenésének fejlesztése és menedzselése (Facebook, Twitter,
hírlevél, honlap, stb.)
az intézet publikációs profiljának, megjelenésének, arculatának fejlesztése, részvétel
az intézeti kiadványok előállításában
kommunikációs célú szóróanyagok tartalmi és vizuális előkészítése
sajtófigyelés, sajtókapcsolatok kialakítása és ápolása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat, illetve az igazgatói utasítások
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a feladat betöltése szempontjából releváns egyetemi diploma (legalább BA)
angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
társadalomtudományi elemzési, kutatási háttér
web-szerkesztő programok professzionális ismerete
Elvárt kompetenciák:
jó kommunikációs és szervező készség,
pontos, precíz, megbízható munkavégzés
érdeklődés demográfiai, társadalmi problémák iránt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél
végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolata, (alkalmazás esetén: erkölcsi
bizonyítvány)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019.július 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őri Péter igazgatóhelyettes nyújt, az
ori@demografia.hu e-mail címen
A pályázatok benyújtásának módja:
▪

Elektronikus úton Csintalanné Fekete Melinda részére a fekete@demografia.hu Email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatok alapján kiválasztott
jelentkezők személyes elbeszélgetésen is részt vesznek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Kutatóintézet a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert szereplője. Munkatársaitól
szakszerű és precíz munkát vár el. A pályázó feladatai mintegy heti 30 óra közvetlen
jelenlétet igényelnek, ám egyes esetekben munkacsúcsokkal. A munkahely családbarát, a
munkahelyi légkör közvetlen., magyar állampolgárság hiánya nem kizáró feltétel.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

