Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)
pályázatot hirdet
Geoinformatikai Főosztály
térképszerver fejlesztő és menedzselő munkatárs
munkakör betöltésére.
A munkajogviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkavállalói jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1143 Budapest, Stefánia u. 14.
Ellátandó feladatok:
Az MBFSZ webes térképi környezetének fejlesztése, menedzselése.
Az MBFSZ adatvagyonának kezelését, megjelenítését támogató felületek fejlesztése.
Adatbázis alapú szolgáltatások magas színvonalú, intézményen belüli és a külső igények
szerinti megvalósítása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Webes portálok működtetése.
Tartalom szolgáltatások technológiai építése.
Automatizálás folyamatok fejlesztése.
Ellenőrzési és riportolási folyamatok fejlesztése.
Közreműködés a földtani-geofizikai-bányászati adatmodellek kidolgozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezései, a Közszolgálati Szabályzat, Cafetéria
Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:









Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Egyetemi vagy főiskolai szintű agrár, műszaki, természettudományi,
társadalomtudományi
felsőoktatásban,
valamint
agrár,
műszaki,
természettudomány, társadalomtudomány képzési területen felsőfokú végzettségi
szinten szerzett szakképzettség.
Haladó adatbázis kezelő ismeretek, javascript rutin, alapvető hálózati ismeretek
Angol nyelv középfokú szintű ismerete
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent alábbiak valamelyik ismerete:

ESRI: Portal for ArcGIS, Server for ArcGIS, WebAppBuilder

QGIS server

Geoserver, openlayers

Bootstrap, html5, dojo
Javascript haladó ismeretek

MsSQL alapos ismerete

Referencia munkák bemutatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth-Németh Szilvia nyújt, a 061/301-2908 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Jobline
https://jobline.hu/allas/terkepszerver_fejleszto_es_menedzselo_munkatars/UN3357 linken keresztül.
A pályázat elbírálásának rendje:
A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik interjún
vesznek részt, majd a pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül döntésre
kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.mbfsz.gov.hu,
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 jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak
kell magát alávetnie.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mbfsz.gov.hu honlapon
szerezhet.

