
Gróf Esterházy Károly Múzeum

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gróf Esterházy Károly Múzeum 
 

néprajzos muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthaltólag 2-3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Március 15 tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

néprajzos muzeológusi feladatok ellátása, Kékfestú Múzeum muzeológusi feladatiank
ellátása, leltározás, műzárgyrevízió, digitális gyűjteményi munka, kiállítástervezés,
kiállításrendezés, pályázati feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, néprajz,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,



•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,

•         muzeológus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         B típusú vezetői engedély, saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

•         csapatmunka,
•         digitális kompetencia,
•         kommunilációs sépesség,
•         precizitás,
•         terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló
bizonyítvány, oklevél másolata. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata a személyes adatok
kezelésének engedélyezéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy-Luttenberger István nyújt,
a +36 70 6377740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Gróf Esterházy Károly Múzeum címére történő

megküldésével (8500 Pápa, Pf. 208 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/2019 , valamint a
munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus.

•         Elektronikus úton Nagy-Luttenberger István részére a nagyl.istvan@papa.hu
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.papa.hu - 2019. február 8.
•         www.papa-ma.hu - 2019. február 8.
•         https://www.facebook.com/esterhazymuzeum/ - 2019. február 8.

 
 

Nyomtatás


