
 

 

 

Álláshirdetés 

Drogkutató Intézet – kutatói pozíció 
 

Kutató 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 teljes állású munkatársat keres a kábítószerek területét érintő kérdések 
feltárására, körüljárására és értelmezésére. Olyan szakembert keresünk, aki motivált a 
témában és releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik. Elsősorban olyan végzettségű 
szakemberek jelentkezését várjuk, akik tudásukkal szeretnének hozzájárulni a terület 
fejlődéséhez. Fontos számunkra, hogy leendő munkatársunk jól és hatékonyan tudjon 
csapatban dolgozni, nyitott legyen a témában releváns területekkel való ismerkedésre és 
vonzzák a kihívások. Csapatunk alaptétele a közérthetőség, éppen ezért a tudományos 
tartalmakat közérthető cikkek, előadások, csoportfoglalkozások formájában is terjesztjük. 
Ebből kifolyólag olyan embert keresünk, akinek a tudás megszerzése mellett, annak átadása is 
fontos lehet, akár médiaszereplés vállalásával. 

Főbb feladatok, munkák: 

- közérthető tartalom gyártása magyar nyelven (cikk, tanulmány, ismeretterjesztő videó 
anyagának összeállítása) 

- az intézetben folyó kutatásokban való részvétel 
- nemzetközi publikáció írása angol nyelven 
- előadások tartása, médiaszereplés, konferenciaszervezés 
- interjúk készítése  



 

 

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

Munkavégzés helye: Ferenciek tere / home office 

Elvárások: 

- felsőfokú végzettség a társadalomtudományok (pszichológia, szociológus, szociális 
munka), jogtudományok, természettudományok (biológia, kémia) vagy 
orvostudományok területén 

- jártasság az illegális pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ismeretek területén 
- kutatói tapasztalat 
- precíz munkavégzés 
- jó kommunikációs készség (tudományos területeket érintő kérdésekben is) 
- angol nyelvtudás 
- Microsoft Office ismerete 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

- megkezdett doktori tanulmányok és/vagy PhD fokozat 
- prevenciós programokban szerzett jártasság 
- tapasztalat tudományos előadások, konferenciák szervezésében 

Amit nyújtunk: 

- fiatal, dinamikus csapat 
- versenyképes fizetés 
- rugalmas munkaidő 
- publikálási lehetőség 
- szellemi közösség 
- médiamegjelenések 
- könnyű megközelíthetőség 

Jelentkezni önéletrajz és motivációs levél beküldésével lehetséges az info@drogkutato.hu e-
mail címen! Ajánlólevél mellékelése előnyt jelenthet. 
 
 

 


