A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Magyarország legnagyobb és
egyben a legnagyobb múlttal rendelkező közlekedési kutatóintézete, mintegy 350 fő
létszámmal. Tevékenysége a közlekedés majdnem minden területét felöleli.
A KTI Nonprofit Kft. Stratégiai, Kutatás‐Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
Fenntartható Közlekedés Kutatóközpontja a közlekedési környezetvédelemmel, ezen
belül klímavédelemmel, alternatív üzemanyagokkal és az ehhez kapcsolódó
dekarbonizációval, közlekedési energetikával, a közúti gépjárművek légszennyező
hatásának csökkentésével, a fenntarthatóság növelésére irányuló
kutatás/fejlesztésfeladatok végzésével foglalkozik. E szakterületen az egyedi műszaki
megoldásoktól kezdve a közlekedés rendszerszerű megközelítésig, modellezésig és
ezen keresztül a kapcsolódó politikák, stratégiák kidolgozásáig foglalkozik a komplex
feladatkörrel. A környezetvédelmi‐, klímavédelmi és energetikai követelmények
erősödésével a Központra egyre több feladat hárul, amelyek magas színvonalú
megoldásához keresünk új munkatársat.

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
munkakörbe.

Feladatok








részvétel hazai és nemzetközi kutatási‐fejlesztési feladatokban
zaj‐ és rezgésmérési feladatok megtervezése és kivitelezése
közlekedési zajmodellezési feladatok végzése
közlekedési zajcsökkentési intézkedési tervek készítése
közlekedési zaj területen jogszabály javaslatok megalapozása
zajszakértői dokumentációk készítése
szakmai előadások, publikációk készítése.

Elvárások
 felsőfokú környezetmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy gépészmérnöki vagy
azzal egyenértékű, a szakterületen hasznosítható felsőfokú végzettség
 angol vagy német középfokú nyelvvizsga

 zaj‐ és rezgés szakterület vonatkozásában jogszabályi környezet és műszaki
előírások alkalmazói ismerete
 kapcsolódó irodai szoftverek felhasználói kezelése és cél programok ismerete
 B kategóriás jogosítvány
 jó kommunikációs és írás‐, fogalmazás készség
 önálló, precíz munkavégzés

Előnyt jelent








szakirányú szoftverismeret és szoftverkezelési gyakorlat
zajmérési‐ és adatgyűjtési ismeretek és gyakorlat
járműtechnikai és közlekedési rendszerismeret
további idegen nyelv ismerete
projekttervezési, vezetési, menedzselési tapasztalat
közlekedési műszaki gyakorlat
C, E, A kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk








változatos, érdekes munkakör és feladatok
jó csapat és kellemes munkakörnyezet
szakmai továbbképzés (PhD) támogatása
kiterjedt szakmai tapasztalatszerzés
versenyképes jövedelem és egyéb juttatások
stabil és dinamikusan fejlődő munkáltató háttér
tanulási és fejlődési lehetőség
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