Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére Berlinben

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata poszt betöltésére a berlini
külképviseleten.
Pályázati feltételek:












magyar állampolgárság és magyarországi állandó lakóhely,
német állampolgárság (többes állampolgár pályázó esetén) kizáró ok,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi diploma (külföldi diploma esetén magyar honosítással),
„C” típusú állami, vagy államilag elismert felsőfokú német nyelvvizsga,
„C” típusú állami, vagy államilag elismert középfokú angol nyelvvizsga,
szakmai tapasztalat (kutatói, közigazgatási, vállalati),
kiváló kommunikációs készség,
külszolgálatra alkalmas egészségi állapot,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:







természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség,
tudományos fokozat,
nemzetközi TéT együttműködésben szerzett tapasztalat,
KFI területen szerzett gyakorlat,
ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat,
tartós külszolgálati tapasztalat.

A Nemzeti Innovációs Hivatalba, a tetattasek@nih.gov.hu címre elektronikusan
beküldendő pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:










rövid (körülbelül egy gépelt oldal terjedelmű), német és magyar nyelven írt pályázati
indoklás (miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak az
állomáshelyen végzendő munkáról),
részletes szakmai önéletrajz,
pályázati adatlap (adatlap minta: Pályázati adatlap TéT attaséi poszt betöltésére DOC
(43 KB),
4x4 cm-es színes fénykép (jpg),
az egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata,
nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata,
referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől legfeljebb
egyoldalas ajánlás.

A pályázat során a jelölteknek nyelvi meghallgatáson, írásbeli külügyi pályaalkalmassági-,
valamint NIH szakmai vizsgán, továbbá személyes meghallgatáson kell részt venniük. A
pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet

vonatkozó előírásait megismerte, valamint hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát és
személyes adatait a NIH és a KÜM a jogszabályban előírt módon kezelje.
A pályázat nyertesével – amennyiben nem a NIH kormánytisztviselője - az NIH határozott
idejű közszolgálati jogviszonyt létesít. A jelöltet az NIH a külszolgálatot megelőzően a
külügyminisztériumi felkészülés és a külszolgálat idejére áthelyezi a Külügyminisztérium
állományába. A kihelyezésre a hatályos kormányrendelet szerint, szakdiplomata státuszban
kerül sor. A kihelyezés feltétele a közigazgatási alapvizsga, valamint a külügyi szakmai
alapvizsga megléte. A pályázat nyertesének a kihelyezés előtt „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenőrzésen kell megfelelt minősítéssel átesnie.
A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2013. II-III. n.év
A pályázati anyagok beküldésének határideje: 2013. február 1., 12:00 óra.

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére
Washingtonban

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata poszt betöltésére a washingtoni
külképviseleten, lehetséges későbbi áthelyezéssel a new-yorki vagy a los-angelesi
külképviseletre.
Pályázati feltételek:











magyar állampolgárság és magyarországi állandó lakóhely,
amerikai állampolgárság (többes állampolgár pályázó esetén) kizáró ok,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi diploma (külföldi diploma esetén magyar honosítással),
„C” típusú állami, vagy államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga,
szakmai tapasztalat (kutatói, közigazgatási, vállalati),
kiváló kommunikációs készség,
külszolgálatra alkalmas egészségi állapot,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:







természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség,
tudományos fokozat,
nemzetközi TéT együttműködésben szerzett tapasztalat,
KFI területen szerzett gyakorlat,
ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat,
tartós külszolgálati tapasztalat.

A Nemzeti Innovációs Hivatalba, a tetattasek@nih.gov.hu címre elektronikusan
beküldendő pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:










rövid (körülbelül egy gépelt oldal terjedelmű), angol és magyar nyelven írt pályázati
indoklás (miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak az
állomáshelyen végzendő munkáról),
részletes szakmai önéletrajz,
pályázati adatlap (adatlap minta: Pályázati adatlap TéT attaséi poszt betöltésére),
4x4 cm-es színes fénykép (jpg),
az egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata,
nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata,
referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől legfeljebb
egyoldalas ajánlás.

A pályázat során a jelölteknek nyelvi meghallgatáson, írásbeli külügyi pályaalkalmassági-,
valamint NIH szakmai vizsgán, továbbá személyes meghallgatáson kell részt venniük. A
pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet

vonatkozó előírásait megismerte, valamint hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát és
személyes adatait a NIH és a KÜM a jogszabályban előírt módon kezelje.
A pályázat nyertesével – amennyiben nem a NIH kormánytisztviselője - az NIH határozott
idejű közszolgálati jogviszonyt létesít. A jelöltet az NIH a külszolgálatot megelőzően a
külügyminisztériumi felkészülés és a külszolgálat idejére áthelyezi a Külügyminisztérium
állományába. A kihelyezésre a hatályos kormányrendelet szerint, szakdiplomata státuszban
kerül sor. A kihelyezés feltétele a közigazgatási alapvizsga, valamint a külügyi szakmai
alapvizsga megléte. A pályázat nyertesének a kihelyezés előtt „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenőrzésen kell megfelelt minősítéssel átesnie.
A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2013. II-III. n.év
A pályázati anyagok beküldésének határideje: 2013. február 1., 12:00 óra.

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére
Tel-Avivban

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata poszt betöltésére a tel-avivi
külképviseletre.
Pályázati feltételek:











magyar állampolgárság és magyarországi állandó lakóhely,
izraeli állampolgárság (többes állampolgár pályázó esetén) kizáró ok,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi diploma (külföldi diploma esetén magyar honosítással),
„C” típusú állami, vagy államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga,
szakmai tapasztalat (kutatói, közigazgatási, vállalati),
kiváló kommunikációs készség,
külszolgálatra alkalmas egészségi állapot,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:








természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség,
tudományos fokozat,
nemzetközi TéT együttműködésben szerzett tapasztalat,
KFI területen szerzett gyakorlat,
állami, vagy államilag elismert héber nyelvvizsga,
ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat,
tartós külszolgálati tapasztalat.

A Nemzeti Innovációs Hivatalba, a tetattasek@nih.gov.hu címre elektronikusan
beküldendő pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:










rövid (körülbelül egy gépelt oldal terjedelmű), angol és magyar nyelven írt pályázati
indoklás (miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak az
állomáshelyen végzendő munkáról),
részletes szakmai önéletrajz,
pályázati adatlap (adatlap minta: Pályázati adatlap TéT attaséi poszt betöltésére),
4x4 cm-es színes fénykép (jpg),
az egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata,
nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata,
referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől legfeljebb
egyoldalas ajánlás.

A pályázat során a jelölteknek nyelvi meghallgatáson, írásbeli külügyi pályaalkalmassági-,
valamint NIH szakmai vizsgán, továbbá személyes meghallgatáson kell részt venniük. A
pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet

vonatkozó előírásait megismerte, valamint hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát és
személyes adatait a NIH és a KÜM a jogszabályban előírt módon kezelje.
A pályázat nyertesével – amennyiben nem a NIH kormánytisztviselője - az NIH határozott
idejű közszolgálati jogviszonyt létesít. A jelöltet az NIH a külszolgálatot megelőzően a
külügyminisztériumi felkészülés és a külszolgálat idejére áthelyezi a Külügyminisztérium
állományába. A kihelyezésre a hatályos kormányrendelet szerint, szakdiplomata státuszban
kerül sor. A kihelyezés feltétele a közigazgatási alapvizsga, valamint a külügyi szakmai
alapvizsga megléte. A pályázat nyertesének a kihelyezés előtt „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenőrzésen kell megfelelt minősítéssel átesnie.
A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2013. II-III. n.év
A pályázati anyagok beküldésének határideje: 2013. február 1., 12:00 óra.

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére
London

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata poszt betöltésére a tel-avivi
külképviseletre.
Pályázati feltételek:











magyar állampolgárság és magyarországi állandó lakóhely,
brit állampolgárság (többes állampolgár pályázó esetén) kizáró ok,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi diploma (külföldi diploma esetén magyar honosítással),
„C” típusú állami, vagy államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga,
szakmai tapasztalat (kutatói, közigazgatási, vállalati),
kiváló kommunikációs készség,
külszolgálatra alkalmas egészségi állapot,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:







természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség,
tudományos fokozat,
nemzetközi TéT együttműködésben szerzett tapasztalat,
KFI területen szerzett gyakorlat,
ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat,
tartós külszolgálati tapasztalat.

A Nemzeti Innovációs Hivatalba, a tetattasek@nih.gov.hu címre elektronikusan
beküldendő pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:










rövid (körülbelül egy gépelt oldal terjedelmű), angol és magyar nyelven írt pályázati
indoklás (miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak az
állomáshelyen végzendő munkáról),
részletes szakmai önéletrajz,
pályázati adatlap (adatlap minta: Pályázati adatlap TéT attaséi poszt betöltésére),
4x4 cm-es színes fénykép (jpg),
az egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata,
nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata,
referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől legfeljebb
egyoldalas ajánlás.

A pályázat során a jelölteknek nyelvi meghallgatáson, írásbeli külügyi pályaalkalmassági-,
valamint NIH szakmai vizsgán, továbbá személyes meghallgatáson kell részt venniük. A
pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet

vonatkozó előírásait megismerte, valamint hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát és
személyes adatait a NIH és a KÜM a jogszabályban előírt módon kezelje.
A pályázat nyertesével – amennyiben nem a NIH kormánytisztviselője - az NIH határozott
idejű közszolgálati jogviszonyt létesít. A jelöltet az NIH a külszolgálatot megelőzően a
külügyminisztériumi felkészülés és a külszolgálat idejére áthelyezi a Külügyminisztérium
állományába. A kihelyezésre a hatályos kormányrendelet szerint, szakdiplomata státuszban
kerül sor. A kihelyezés feltétele a közigazgatási alapvizsga, valamint a külügyi szakmai
alapvizsga megléte. A pályázat nyertesének a kihelyezés előtt „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenőrzésen kell megfelelt minősítéssel átesnie.
A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2013. II-III. n.év
A pályázati anyagok beküldésének határideje: 2013. február 1., 12:00 óra.

Pályázati felhívás Tudományos és Technológiai (TéT) attaséi poszt betöltésére
Tokióban

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot
hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata poszt betöltésére a tokiói
külképviseletre.
Pályázati feltételek:











magyar állampolgárság és magyarországi állandó lakóhely,
japán állampolgárság (többes állampolgár pályázó esetén) kizáró ok,
büntetlen előélet és cselekvőképesség,
egyetemi diploma (külföldi diploma esetén magyar honosítással),
„C” típusú állami, vagy államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga,
szakmai tapasztalat (kutatói, közigazgatási, vállalati),
kiváló kommunikációs készség,
külszolgálatra alkalmas egészségi állapot,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:








természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség,
tudományos fokozat,
nemzetközi TéT együttműködésben szerzett tapasztalat,
KFI területen szerzett gyakorlat,
állami, vagy államilag elismert japán nyelvvizsga,
ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat,
tartós külszolgálati tapasztalat.

A Nemzeti Innovációs Hivatalba, a tetattasek@nih.gov.hu címre elektronikusan
beküldendő pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:










rövid (körülbelül egy gépelt oldal terjedelmű), angol és magyar nyelven írt pályázati
indoklás (miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak az
állomáshelyen végzendő munkáról),
részletes szakmai önéletrajz,
pályázati adatlap (adatlap minta: Pályázati adatlap TéT attaséi poszt betöltésére),
4x4 cm-es színes fénykép (jpg),
az egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata,
nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata,
referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől legfeljebb
egyoldalas ajánlás.

A pályázat során a jelölteknek nyelvi meghallgatáson, írásbeli külügyi pályaalkalmassági-,
valamint NIH szakmai vizsgán, továbbá személyes meghallgatáson kell részt venniük. A
pályázó a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet

vonatkozó előírásait megismerte, valamint hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát és
személyes adatait a NIH és a KÜM a jogszabályban előírt módon kezelje.
A pályázat nyertesével – amennyiben nem a NIH kormánytisztviselője - az NIH határozott
idejű közszolgálati jogviszonyt létesít. A jelöltet az NIH a külszolgálatot megelőzően a
külügyminisztériumi felkészülés és a külszolgálat idejére áthelyezi a Külügyminisztérium
állományába. A kihelyezésre a hatályos kormányrendelet szerint, szakdiplomata státuszban
kerül sor. A kihelyezés feltétele a közigazgatási alapvizsga, valamint a külügyi szakmai
alapvizsga megléte. A pályázat nyertesének a kihelyezés előtt „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenőrzésen kell megfelelt minősítéssel átesnie.
A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2013. II-III. n.év
A pályázati anyagok beküldésének határideje: 2013. február 1., 12:00 óra.

