Munkácsy Mihály Múzeum
pályázatot hirdet
néprajzos muzeológus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A néprajzi és nemzetiségi néprajzi gyűjtemény gondozása, fejlesztése, kiállítások rendezése,
tudományos kutató és feldolgozó munka, szakmai publikációk készítése, részvétel az
intézmény közművelődési tevékenységében.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (néprajz szakon),
• végzettségének és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,
• kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység,
• felhasználói szintű MS Office ismeret,
• az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy
foglalkoztatható, aki megfelel a Kult. tv. 94. §-ának.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Az intézmény nemzetiségi bázistevékenységével kapcsolatos szakmai tapasztalat és
nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget,
szakképesítést tanúsító okiratok másolata, a feladattal kapcsolatos szakmai koncepció,
publikációs jegyzék, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat eredményes lezárását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 15 nap (2013.
április 2.).
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója részére történő
megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 10.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezeljük.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája, www.munkacsy.hu
A pályázati kiírással kapcsolatosan szükséges további információ, illetve az intézményre
vonatkozó tájékoztatás a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóságán, a 06-66-323-377-es
telefonszámon kérhető. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
http://www.munkacsy.hu honlapon található.

