
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK) 

pályázatot hirdet  

Taxonómiai, biokémiai és genetikai tartalékok Osztályára 

Laboratóriumi munkatárs 

munkakör betöltésére 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 2766, Tápiószele Külső mező 15. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség (BSc vagy MSc) 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 

Feladatok: teljeskörű laboratóriumi tevékenység, beleértve a mintavétel, oldatkészítés, 

autoklávozás, DNS izolálás, gélelektroforézis, PCR-módszerek (elsősorban RAPD), egyéb 

laborokban egyéb feladatok végzése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény és egyéb juttatások az interjún kerülnek egyeztetésre. 

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú (BSc vagy MSc) végzettség 

 Minimum 1-3 év genetika vagy más laborban szerzett tapasztalat 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

 Büntetlen előélet (szerződéskötés feltétele) 

 angol nyelvtudás 

 önálló munkavégzésre való alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Tudományos fokozat (PhD) vagy PhD képzésben való részvétel 

 Különböző PCR technikák ismerete (SSR) 

 Statisztikai ismeretek 

 pályázatok összeállításában való jártasság 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

 motivációs levél, 

  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléshez, 

 eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 

 a benyújtandó iratokat e-mail esetén pdf fájl formátumban kérjük csatolni. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 8. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ címére történő 

megküldésével (2766 Tápiószele, Külsőmező 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 

azonosítószámát: NBGK/358/2019 és megnevezését: Laboratóriumi munkatárs, vagy 

elektronikus úton Soltészné Gál Anikó részére az allashirdetes@mail.nodik.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás: A kiválasztott pályázók meghallgatására várhatóan 2019. november 
6 - 8. között kerül sor, a döntést 2019. november 8 - ig hozza meg a meghallgatásra kijelölt 
Bizottság. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A munkakör betöltésével kapcsolatosan 

további információt Szalkovszki Ottó osztályvezető nyújt, a 06/30/629-9544-es 

telefonszámon.  

 


