
 

 

 

 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia 

Wigner Fizikai Kutatóközpont 

főigazgatója pályázatot hirdet 

Laborasszisztens 
munkakör betöltésére.  

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az MTA Wigner FK Plazmafizikai Főosztálya az EURATOM fúziós program magyar 

koordinátoraként aktív szerepet játszik az európai szabályozott magfúziós kutatásokban. Kutatási 

programunk elsősorban kísérleti irányultságú, mérőberendezéseket építünk és velük méréseket 

végzünk európai és ázsiai fúziós nagyberendezéseken. Tapasztalt vagy pályakezdő technikus 

munkatársat keresünk, aki bekapcsolódna a technikai fejlesztésekbe, a berendezések üzemeltetésének 

támogatására. A sikeres pályázó a fejlesztés és üzemeltetés teljes spektrumában részt vesz, és hosszú 

távon kapcsolódna a rendszer továbbfejlesztéséhez és gyártásához. A fejlesztési feladatok mellett a 

jelenleg is működő kísérletek gyártástámogatása, tesztelése is a munkakör részét képezi. A megfelelő 

alapokkal a betanulás lehetséges, így pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

A munkakörhöz tartozó feladatok: 

 Labor vákuum-berendezések, összeszerelése és működtetése. Laboratóriumi kísérleti munka 

támogatása, a mérések jegyzőkönyvének vezetése. 

 Gyártástámogatás, gyártási folyamatok nyomon követése, konzultáció alvállalkozókkal és 

megbízókkal, kapcsolattartás a műszaki bázissal (műhely) 

 

A pozíció betöltéséhez szükséges végzettségek, tapasztalatok és ismeretek: 

 Középfokú végzettség (szakmunkásképző intézet) 

 Felhasználói szintű PC ismeret 

 Büntetlen előélet (munkába álláskor hatósági bizonyítvánnyal igazolni kell) 

 Jó problémamegoldó képesség 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia 
Wigner Fizikai Kutatóközpont 

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
Web: wigner.mta.hu 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 CATIA, vagy bármely más 3D tervező szoftver ismerete 

 Valamely programozási nyelv ismerete 

 Elektronikai szerelésben szerzett gyakorlat 

 Képesség külföldi munkavégzésre 

 Angol, ill. német nyelvtudás 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Magyar vagy angol nyelvű szakmai önéletrajz  

 Motivációs levél 

 Végzettséget igazoló dokumentumok (másolatban) 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Elektronikus úton az anda.gabor@wigner.mta.hu e-mail címen keresztül  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok alapján előzetes szűrés és személyes interjú után a Wigner Plazmafizikai 

Osztály vezetője dönt a felvételről.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amit nyújtunk: Részvétel a fúziós erőmű megvalósításában az egész világon szorosan együttműködő 

kutatói közösségben. Fiatal, dinamikus magyar fizikus-mérnök közösség mely a világ számos nagy 

fúziós kísérletén dolgozik, valamint részt vesz az ITER építésében is. Ajánlatunk: Felelősségteljes 

pozíció, kihívást jelentő, komplex feladatok. Magas színvonalú szakmai háttér. Versenyképes juttatási 

csomag. Eredményorientált csapatszellem.  

 


