
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Wigner Fizikai Kutatóközpont 

főigazgatója pályázatot hirdet 

határozatlan idejű tudományos főmunkatárs 

közalkalmazotti munkakör betöltésére 

 

 

A pályázati felhívás és a kiegészítő anyagok a Kutatóközpont honlapján az „Állások” 

menüpontban találhatóak (https://wigner.hu/hu/allasok). 

Feladatkör: 

Tudományos kutatómunka végzése a funkcionális nanostruktúrák területén részint a 

Nukleáris Anyagtudományi Osztály kutatási infrastruktúráján, részint hazai és külföldi 

nagyberendezések mellett magfizikai jellegű mérőmódszerekkel a Wigner FK RMI 

Funkcionális Nanostruktúra kutatócsoportban. A kutatócsoport vezetése, illetve a csoporthoz 

tartozó molekulanyaláb epitaxia berendezés működésének biztosítása és felügyelete. 

Pályázati feltételek: 

 PhD fokozat és tudományos munkakörben szerzett legalább 5 éves kutatói gyakorlat, 

 jelentős, saját tudományos eredményeken alapuló önálló kutatói arculat,   

 folyamatos publikációs tevékenység, 

 független hivatkozások száma alapkutatás jellegű munka esetében legalább 120, 

alkalmazott kutatások esetében legalább 60, ill. a kettő megfelelő aránya a téma 

függvényében, 

 nemzetközi konferenciákon tartott előadások,  

 hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel, 

 oktatói tevékenység. 

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-ában előírt rendelkezések alkalmazandók. A 

munkakör az elbírálást követően 2020. szeptember 1-jétől tölthető be teljes munkaidőben, 3 

hónapos próbaidővel a Wigner FK-ban. A kiválasztás szakmai kiválóság alapján történik. A 

pályázatokat tudományos bizottság értékeli. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 Címlap 

 Pályázó adatai (szakmai életrajz, kompetenciák) 

 Munkaterv 

 Függelék (teljes publikációs lista hivatkozási jegyzékkel, ajánlás(ok), diplomák és a 

nyelvismeret fokát igazoló okiratok másolata) 

 A pályázó fő adatait tartalmazó Excel file. 

A pályázati anyagok részletes leírását az „Útmutató a pályázati anyag elkészítéséhez” című 

dokumentum tartalmazza a https://wigner.hu/hu/allasok honlapon. A sikeresen pályázó új 

munkatársaknak a szerződéskötés előtt le kell adniuk egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt. 

A pályázatoknak 2020. június 9-én 15:00 óráig kell beérkezniük elektronikusan, egyetlen 

pdf állományban és a fő adatokat összesítő Excel táblázattal kiegészítve az 

allas@wigner.hu email címre. Az intézet az idei évben a pályázatok papíralapú 

beküldésétől eltekint. 
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