Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
adatvagyon menedzser / Head of Data
kollégát keres.
Egy éve adták át a MOME új campusát, amely nem csak a fizikai környezet változását hozta magával.
Egy merőben új szemlélet és struktúra kialakítása zajlik Zugligetben. A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem vezetősége és az egyetemet felügyelő alapítvány kuratóriuma azon dolgozik, hogy 2030-ra
a MOME legyen Közép-Európa vezető kreatívipari és innovációs műhelye. Ebben a megújult,
inspiráló oktatási-és munkakörnyezetben várjuk leendő, adatgazdálkodásért felelős kollégánkat.
Feladatok
● adatforrások (munkaügyi-, oktatási-, kutatási-, hallgatói-, gazdálkodási-adatforrások)
megismerése
● javaslattétel a kancellárnak az adatvagyon-gazdálkodás és adatvagyon-hasznosítás rendszere
kialakítására és működtetésére
● együttműködés a GDPR-ral kapcsolatban az adatkezelési felelőssel
● az adatprojekt teljeskörű menedzsmentje és folyamatos fejlesztése
● döntéstámogató rendszer fejlesztése
o előrejelzési lehetőségek feltérképezése
o konkrét javaslatok megfogalmazása, melyek hatékonyabbá tehetik a MOME
folyamatait
o Kommunikációs kampányok támogatása
● új adatforrások meghatározása
o javaslattétel az begyűjtendő új adatokra
o javaslat az adatgyűjtés módjára
● adatok elemzése, eredmények bemutatása, esetenként a megfelelő vizualizációs technikák
alkalmazásával
● big data megoldások és eszközök ismerete, különös tekintettel az adatkezelés közelgő
trendjeire
● folyamatos optimalizáció
● jelenlegi adatbázisok fejlesztése
● új kapcsolatok, források meghatározása

Elvárások
● felsőfokú végzettség (természettudományos, műszaki, matematikus, fizikus, programozó,
statisztikus, közgazdász), vagy annak megfelelő gyakorlati tapasztalat
● legalább 3-5 év szakmai tapasztalat adatmenedzseri / Data Scientist munkakörben
● releváns adatbázis tapasztalat (MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle ERP, stb.)
● kvantitatív kutatási területen, projektmenedzsmentben és adatelemzésben szerzett
tapasztalat
● tapasztalat felhőalapú alkalmazásokban (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft
Azure)
● analitikus, komplex, felelősségteljes gondolkodásmód jellemzi, képes önálló projektmunkára
saját ötletek alapján
● középfokú / tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban

Előny
● felsőoktatásban szerzett tapasztalat
● a Neptun rendszer ismerete
● stratégiai szemlélet
Amit ajánlunk
● támogató, inspiráló csapat
● fejlődési lehetőség és autonómia
● kihívásokkal és lehetőségekkel teli munkakör
● modern munkakörnyezet
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint
Az állás azonnal betölthető.
A munkavégzés helye: Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél.
A jelentkezés benyújtás határideje: 2020. december 10.
A jelentkezés benyújtás benyújtásának módja:
Elektronikus úton Nagy Zsombor kancellár részére a kancellaria@mome.hu e-mail címen keresztül.
Tárgymegjelölése: "adatvagyon menedzser".
Elbírálásának határideje: 2020. december 11.
A pályázat elbírálása azonnal megkezdődik és addig folytatódik amíg a pozíció betöltésre nem kerül.

