
 

 

 

Álláshirdetés 

Drogkutató Intézet – Tudományszervező pozíció 

 

Tudományszervező munkatársat keresünk! 

Az Intézetről 

Célunk, hogy tudományos elemző- és kutatómunkával támogassuk a gyakorlati munkát végző 
szervezetek, egyesületek tevékenységét. Missziónk, hogy közérthető formában olyan 
tanulmányokat publikáljunk, melyek közvéleményformáló jelleggel tudatosítják a pszichoaktív 
szerhasználat veszélyeit. Interdiszciplináris kutatócsoportunk a különböző tudományterületek 
ismereteit összehangolva és több jelentős aspektust figyelembe véve foglalkozik az illegális 
tudatmódosító szerek használatát érintő társadalmi és egészségügyi hatásokkal.  

Fő témáink közé tartozik az illegális droghasználat kérdése pszichológiai, biológiai, jogi, 
valamint szociológiai és kriminológiai szempontból. Fókuszba helyezzük a prevenciós 
tevékenységeket, hiszen a megelőzés egy alappillére az addikció elkerülésének. Ezenkívül 
közérthető tájékoztatást nyújtunk az illegális drogok fiziológiai hatásairól és használatuk 
veszélyességéről. 

Kit keresünk? 

A Drogkutató Intézet olyan teljes állású munkatársat keres, aki lelkes és motivált arra, hogy az 
illegális droghasználat jelenségeit vizsgáló tudományos életbe becsatlakozzon. Fontos 
számunkra, hogy leendő munkatársunk jól és hatékonyan tudjon csapatban dolgozni, nyitott 
legyen a témában releváns területekkel való ismerkedésre és vonzzák a kihívások. Olyan 
személy jelentkezését várjuk, aki szívesen vesz részt abban, hogy közelebb hozza a tudományt 
az emberekhez közérthető, jól fogyasztható tartalmakon keresztül. A területhez kapcsolódó 
releváns tapasztalat, végzettség előnyt jelent. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik 
nyitottak, rugalmasak, kreatívak és energikusak. 

 

Főbb feladatok, munkák: 

- social media kommunikáció 
- tartalomgyártás 
- tudományos tartalmak közérthető, kreatív formában történő átadása 
- tervezési folyamatokban való részvétel 
- projektvégrehajtási adminisztráció kezelése 

- partneri kapcsolatok kiépítése, fenntartása, ápolása 
- folyóiratok munkálatainak felügyelete 



 

 

- rendezvények szervezése 

Munkaidő: 40 óra/hét - teljes állás vagy 20 óra/ hét –  fél állás 

Munkavégzés helye: Ferenciek tere/ home office 

Elvárások: 

- felsőfokú végzettség 
- precíz munkavégzés 
- jó kommunikációs készség (tudományos területeket érintő kérdésekben is) 
- jó szervezőkészség 
- rugalmasság 
- terhelhetőség 
- párhuzamos feladatokban is hatékony munkavégzés 

- kreativitás 

- angol nyelvtudás 
- Microsoft Office ismerete 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

- kutatói tapasztalat 
- drogterületen szerzett tapasztalat/tudás 
- konferencia- vagy egyéb rendezvényszervezési tapasztalat 

Amit nyújtunk: 

- fiatal, dinamikus csapat 
- izgalmas kihívások 
- kapcsolatépítés 
- versenyképes fizetés 
- rugalmas munkaidő 
- változatos feladatok 
- publikálási lehetőség 
- szellemi közösség 
- médiamegjelenések 
- könnyű megközelíthetőség 

Jelentkezni önéletrajz és motivációs levél beküldésével lehetséges az info@drogkutato.hu e-

mail címen! 
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