
Nemzeti Népegészségügyi Központ 

                        
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 

 

genotoxikológiai szakember 

munkakör betöltésére. 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: 

határozott idejű, 2023. február 15–ig tartó kormánytisztviselői jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

kromoszóma preparátumok készítése, kromoszóma aberrációk kiértékelése, sejttenyésztés, 

adatbázis kezelés, eredmények kiértékelése, analízise. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

genotoxikológiai laboratóriumi munka, adatbázis kezelés 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az A kormányzati igazgatásról 

szóló 2018. évi CXXV. törvény az irányadó. 

                        

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Egyetem, szakirányú felsőfokú (orvos, biológus, biomérnök stb.) végzettség, 

 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



 genetikai, humángenetikai, citogenetikai szakirányú végzettség, 

 sejtes munkákban, citogenetikai vagy immunfenotipizálási vizsgálati 

módszerekben, kromoszóma aberrációk kiértékelésében való tapasztalat  

 

Elvárt kompetenciák: 

 kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, 

 kiváló szintű alkalmazkodó készség, 

 kiváló szintű problémakezelő készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó 

szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 

nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen 

bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 

 motivációs levél 

 erkölcsi bizonyítvány 

 iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton a Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a 

humpol@nnk.gov.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 15. 

mailto:humpol@nnk.gov.hu

