
 

Az Ökológiai Kutatóközpont, Evolúciótudományi Intézet pályázatot hirdet 
 

Molekuláris biológiai laboráns munkakörbe 
 

Munkavégzés helye: Ökológiai Kutatóközpont, Evolúciótudományi Intézet, KFKI, 1121 

Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. épület 3. emelet. 
 
Feladatkör:  
 
• A nemrég indult Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Járványökológiai Divízió 

molekuláris biológiai laboratóriumi feleadatainak ellátása; 
• nukleinsav izoláció, PCR, real-time PCR, géldokumentációs rendszer üzemeltetése, 

szekvenálás; 
• molekuláris labor berendezések, reagensek és fogyóeszközök beszerzésének 

koordinálása. 
 
Pályázati feltételek: 
 
• BSc szintű szakirányú végzettség (biológia vagy biomérnök); 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 
• az új módszerek, technikák elsajátítására való nyitottság; 
• angol nyelvtudás; 
• büntetlen előélet. 

 
Elvárt kompetenciák: 
 
• molekuláris biológiai laboratóriumi tapasztalat; 
• tudományos igényesség és elhivatottság; 
• önállóság; 
• megbízhatóság és precizitás; 

• jó probléma-megoldó és szervező készség; 
• jó kommunikációs képesség; 
• csapatszellem. 

 
Előnyt jelent:  
 
• mikrobiológiai, parazitológiai, járványtani, ökológiai ismeretek és érdeklődés; 
• molekuláris biológiai kutatásban szerzett gyakorlat; 
• bioinformatikai, filogenetikai ismeretek; 

• statisztikai ismeretek (R programcsomag ismerete további előnyt jelent). 



 

Amit mi kínálunk: 
 
• 12 hónap határozott időre szóló kinevezés, amely eredményes munka esetén 

meghosszabbítható; 
• napi 8 óra munkaidő, de részmunkaidős foglalkoztatásra és rugalmas munkabeosztásra is 

van lehetőség; 
• megállapodás szerinti versenyképes bérezés; 
• új tapasztalatok szerzése; 
• támogató, családbarát munkahelyi környezet; 
• továbbképzés lehetősége; 
• változatos feladatok. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fényképes részletes szakmai önéletrajzát (ha van, 
lekövethető publikációs listával), és motivációs levelét. Kérjük a végzettséget igazoló okirat 
(diploma) másolatát, illetve nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatait csatolni. Továbbá 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  
 
Jogállásra és juttatásokra vonatkozóan a Munka törvénykönyvében előírt rendelkezések, 
valamint a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső 

szabályzatok rendelkezései alkalmazandók. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A részletes önéletrajzokat dr. Földvári Gábor nevére kérjük címezni és „laboráns állás” 
tárggyal a Foldvari.Gabor@ecolres.hu e-mail címre elküldeni. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 30. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 10. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. december 1. napjától 

tölthető be. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázati anyagokat a kutatóközpont értékeli 

és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. A jelöltek értesítést 
kapnak a pályázat végeredményéről. 


