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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főtitkára 
pályázatot hirdet az 

 
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 

 
műszaki és természettudományi szakreferens munkakör 

betöltésére 
 
 
A műszaki és természettudományi szakreferens feladata: 
 

1.) Feladatait az ELKH Titkárság SZMSZ-ben meghatározottaknak megfelelően végzi; 
2.) Ellátja az ELKH rendszeres, tudományos és szervezeti teljesítménymérésével összefüggő feladatokat, 

fejleszti a hálózati menedzsmentet, a kutatóhelyek értékelési módszertanát és eszköztárát; 
3.) Ellátja a kutatóhelyek szervezetfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai, tervezési, döntéselőkészítési és 

operatív feladatait; 
4.) Az ELKH kutatóhelyek működésének elősegítése, kapcsolattartás, információtovábbítás Szakmai 

döntés-előkészítő és elemzői tevékenység a testületi, illetve kutatóhelyi anyagok figyelembevételével; 
5.) A kutatóhelyek kutatási infrastruktúrával kapcsolatos adatainak gyűjtése, az adatgyűjtés koordinálása; 
6.) A természettudományok és a műszaki tudományok területéhez tartozó témákban benyújtott pályázatok 

véleményezése; 
7.) Részvétel a kutatóhálózat tevékenységét bemutató éves kiadványok elkészítésében, adatgyűjtésében, 

összeállításában, szerkesztésében; 
8.) A tudományterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi K+F programok előkészítésében és 

szervezésében való részvétel, a programok véleményezése, az azokban résztvevő ELKH intézetek 
előkészítő munkájának összehangolása. 

 
A pályázókkal szembeni követelmények: 
 

• természettudományos vagy mérnöki egyetemi szintű iskolai végzettség; 

• jó kommunikációs- és pontos fogalmazási készség; 

• tudományterületi és tudománypolitikai érdeklődés, jártasság; 

• önálló problémamegoldó és együttműködési képesség; 

• középfokú angol nyelvtudás; 

• magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek, adatfeldolgozás, adatbázis kezelés; 

• nagyfokú önállóság; 

• kommunikációs és konfliktuskezelő képesség. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat; 

• tudományszervezői gyakorlat; 

• kutatóhelyen vagy kutatás-szervezésben szerzett gyakorlat; 

• egyéb, a munkakörben hasznosítható ismeret; 

• angol nyelv társalgási szintű ismerete. 
 



A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások: 
 

• motivációs levél; 

• részletes szakmai önéletrajz; 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tansító okiratok másolata. 
 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony, három hónap próbaidő 
kikötésével. 
 
A munkavégzés helye: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (1052 Budapest, Piarista utca 4.). 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot elektronikus úton, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztályára, az 

igazgatas@elkh.org e-mail címre kell beküldeni, „Műszaki és természettudományi szakreferens” 

tárgymegjelöléssel. 

 

Tájékoztatás adatkezelésről:  

A pályázó az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ELKH Titkársága által kiírt álláspályázatra benyújtott pályázati anyagában 
foglalt személyes adatait az ELKH Titkársága a pályázati eljárással összefüggésben a szükséges mértékben 
kezelje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az ELKH Titkársága 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek megismerjék. A pályázó kijelenti továbbá, 
hogy a megadott adatai az érvényes hatósági igazolványaiban (személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, 
adókártya, TAJ-kártya) rögzített adatokkal egyezőek, továbbá a megküldött okiratok másolatai az eredeti 
okiratokkal mindenben megegyezőek. Az ELKH Titkársága adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető:  
http://www.elkh.org/wp-content/uploads/ELKH_Adatkezelesi_es_adatvedelmi_tajekoztato.pdf 
 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

 

dr. Zalányi Viktória Eszter 
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