
 
Az Országos Atomenergia Hivatal  

magyar- angol-orosz tolmács-fordító 

munkatársat keres  
 

Feladatok: 

 írásos anyagok fordítása, szinkrontolmácsolás, tolmácsolás, nyelvi lektorálás, nemzetközi 

kapcsolatokban való aktív részvétel 

Elvárások: 

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 

 nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás, 

 szakirányú felsőfokú végzettség, 

 felsőfokú orosz műszaki szaknyelvi ismeret, 

 felsőfokú angol műszaki szaknyelv ismerete 

 MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,  

 önálló munkavégzés, pontosság és alaposság,  

 B típusú jogosítvány, aktív vezetői tapasztalattal, kézi sebváltós autóval is. 

 együttműködési és szervezési készség,  

 kiváló kommunikációs készség,  

 gyors, hatékony problémamegoldó készség,  

 stressz- és monotonitástűrő képesség,  

 kiváló íráskészség,  

 csapatjátékos, proaktív, rugalmas, kreatív. 

Előny: 

 egyéb idegennyelvi ismeret, 

 nukleáris műszaki szaknyelvi ismeret, 

 az elvárásként feltüntetett idegennyelvből anyanyelvi tudás. 

Amit kínálunk: 

 a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az 

általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvény, továbbá az Országos Atomenergia Hivatal Egységes Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadók, 

 biztos, kiszámítható megélhetést nyújtó, köztiszteletet jelentő köztisztviselői jogviszony, 

 változatos feladatokat kínáló munkakör, 

 fiatalos, dinamikus munkaközösség, 

 nukleáris műszaki szaknyelvi ismeret fejlesztése. 

Egyéb információ: 

 a jelentkező által csatolandó iratok: végzettséget igazoló oklevél másolata, szakmai önéletrajz magyar, 

orosz és angol nyelven, motivációs levél magyar, angol és orosz nyelven, 

 a munkakörrel kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: Beke Martina 

(Tel.: + 36 20 361 3231) 

 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ a www.oah.hu címen érhető el.  

 az OAH a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete alapján kezeli. 

Azon adatok tekintetében, amelyeket a jelentkező a jelentkezésében feltüntet, hozzájárulását adja az 

adatkezeléshez. Kérjük, hogy a jelentkezési anyagban kizárólag a munkakör betöltéséhez feltétlenül 

szükséges személyes adatokat közöljön. 

 Az Országos Atomenergia Hivatal az egyenlő bánásmód mellett elkötelezett munkáltató. Kérésre a 

megváltozott munkaképességű jelentkezők részére az állásinterjú feltételeit kialakítjuk.  



Munkavégzés helye: 

Budapest, az Országos Atomenergia Hivatal székhelye 

Jelentkezési határidő: 

2022. január 31. 

Jelentkezés módja: 

A jelentkezési dokumentumokat az Országos Atomenergia Hivatalnak címezve, elektronikus formában az 

allas@haea.gov.hu címre kérjük benyújtani. A tárgyban kérjük a pozíció megjelölését: „Magyar-angol-orosz tolmács-

fordító” 
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