PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
intézetigazgatói (vezetői)
munkakörének ellátására

A megbízással betöltendő munkakör „intézetigazgató”, amely 2022. 07. 01-től tölthető be. A munkakörre a Wigner
FK tudományos kutatói pályázhatnak az alábbi feltételek szerint.
Az intézetigazgató feladata:






a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő
intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi
tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
az intézet munkájának összehangolása,
a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.

A pályázókkal szembeni követelmények






legalább a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc.) vagy PhD tudományos fokozat,
kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények az intézet profiljának megfelelő kutatások
valamely területén,
kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett vezetői gyakorlat,
legalább egy világnyelv előadóképes ismerete,
büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



vezetési-szervezési képesítés,
pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:








a pályázónak a kutatóközpont keretében működő intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának
megvalósítására vonatkozó koncepcióját,
részletes szakmai önéletrajzot,
tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését,
eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
a pályázó tudománymetriai mutatóit (tudományos közlemények száma, tudományos közleményekre érkezett
hivatkozások száma, H-index),
a munkakör elnyerése esetén a kutatóközpont honlapján és egyéb intézeti tájékoztatókban közzétehető rövid,
fényképes bemutatkozó önéletrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:


nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá,
hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Az intézetigazgató jogállása:
A kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet igazgatója az intézet felelős vezetője, tevékenységét a
tudományos kutatói munkaköre mellet heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Az intézetigazgató vezetői
megbízása, megbízásának visszavonása – az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének egyetértésével – a Wigner
FK főigazgatójának hatáskörébe tartozik.
A munkavégzés helye:

Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Az intézetigazgatói megbízás a munkavállaló munkaviszonyának tartamára, de legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra
szól. Amennyiben a pályázó korábban nem töltött be közép vagy magasabb szintű vezetői megbízatást a Wigner FKban, akkor sikeres pályázás esetén 3 hónap próbaidővel kezdődik az intézetigazgatói megbízás. A vezetői pótlék a
Wigner FK vonatkozó szabályzat szerint illeti meg. Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó intézet igazgatói
munkakörére vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Wigner FK vonatkozó szabályzata szerint
összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
alapján, az intézetigazgató vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázati kiírás 2022. május 27-én kerül közzétételre a Wigner FK honlapján.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat a Wigner FK főigazgatója által kijelölt szakmai bizottság a pályázat beadását követően interjú keretében
hallgatja meg. A szakmai bizottság javaslatot tesz a Wigner FK főigazgatójának a megbízandó jelölt személyére. A
megbízásra kerülő intézetigazgató személyéről – az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének egyetértésével – a
kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 27. 12.00
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 29. 12.00
A pályázatot – a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatójának (Dr. Lévai Péter József) címzett kísérőlevéllel együtt
– a Wigner Fizikai Kutatóközpont címére (1121, Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) kell beküldeni, vagy
személyesen leadni.
………………………………………..
Dr. Lévai Péter József, főigazgató
Wigner Fizikai Kutatóközpont

