
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

vegyész szakreferens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

A közszolgálati  tisztviselők képesítési  előírásairól  szóló 29/2012.  (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3.  számú  melléklet,  152.  Földtani,  geofizikai,  környezettudományi,  valamint
klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási, térinformatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az  ICP-MS  működtetése,  szakszerű  vegyész,  vegyészmérnöki  szaktanácsadás  az
analítikai  műszerek  (ICP-EOS,  ICP-MS,  AAS,  Elemanalizátor,  Ionkromatográf)
használatához,  tanácsadás  a  feltárások  elkészítéséhez,  módszertani  fejlesztések,
kutatómunka, angol/magyar nyelvű jelentések készítése a Hidrogeológiai és Geokémiai
Főosztályon – ahová az akkreditált Vizsgálólaboratórium is tartozik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az  ICP-MS  kezelése,  elemzések  végzése,  kiértékelés,  a  műszerrel  kapcsolatos
módszertani  fejlesztések;  vizsgálati  eredmények  dokumentálása,  adatbázisba
foglalása,  szaktanácsadás  a  Vizsgálólaboratórium  működéséhez,  körelemzésekben,
összemérésekben  való  közreműködés,  pályázatokban,  kutatásokban  való  részvétel,
jelentéskészítés  akár  angolul  is,  publikációk,  nemzetközi  és  hazai  szakirodalom
feldolgozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról  szóló"  2011.  évi  CXCIX.  törvény,  valamint  a  "Kormánytisztviselők
jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, Egyetemi vagy főiskolai szintű agrár, műszaki, természettudományi,

társadalomtudományi felsőoktatásban, valamint agrár, műszaki,
természettudomány, társadalomtudomány képzési területen felsőfokú
végzettségi szinten szerzett szakképzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Pályakezdő  esetében  angol  vagy  német  vagy  francia  nyelvből  államilag

elismert nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vegyész, vegyészmérnök végzettség



• Műszaki és kutató szemlélet
• Doktori fokozat vagy doktori iskolában való részvétel
• Egyetemi oktatásban való megjelenés
• Agilitás
• Közigazgatási gyakorlat
• Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
• Felhasználói szintű KIR 3 ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A  45/2012.  (III.  20.)  Korm.  rendelet  1.  sz.  melléklete  szerinti  szakmai
önéletrajz

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a

pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 28.

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan további  információt  Tóth-Németh Szilvia nyújt,  a
06-1/301-2908 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bazsik Judit részére a hrpalyazat@mbfsz.gov.hu E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.mbfsz.gov.hu - 2018. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a Tisztelt  Pályázók figyelmét,  hogy a határidőn túl  benyújtott  pályázatokat
nem áll  módunkban figyelembe venni.  A benyújtott  pályázati anyagok az elbírálásra
előírt  30  napos  határidőt  követő  15  munkanapon  belül  megsemmisítésre  kerülnek,
valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a
Magyar  Bányászati  és  Földtani  Szolgálat  honlapján  került  hivatalosan  közzétételre.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati
és Földtani  Szolgálat  honlapján  közzétett  pályázati  kiírás szövegét  kell  irányadónak
tekinteni. Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a 45/2012. Korm. rendelet 1 sz. melléklete
szerinti  szakmai  önéletrajz  mintája  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Szolgálat
honlapjának  (www.mbfsz.gov.hu)  főoldalán található  kiemelt  hírek  között,  a  vegyész
szakreferens  álláspályázat  linken  érhető  el.  Tájékoztatjuk  a  jelentkezőket,  hogy  a
pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mbfsz.gov.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás


