Ferenczy Múzeumi Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
képzőművészeti adattáros
munkakör ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Munkakör:
képzőművészeti adattáros
Munkavégzés helye:
Ferenczy Múzeumi Centrum – 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
Kezeli a múzeum képzőművészeti adattárát, gyűjti, rendszerezi az adattárhoz tartozó
anyagokat. Feladata a képzőművészeti adattárban a gyűjteményi rend kialakítása és
fenntartása. Végzi az adattári dokumentumok állapotának folyamatos ellenőrzését,
feldolgozását, feladata a képzőművészeti adattárban a tudományos kutatás feltételeinek
biztosítása, a kutatók fogadása. Közreműködik a múzeum számára gyűjtött és
tudományosan meghatározott adattári anyag, továbbá a múzeum működése során
keletkezett tudományos jellegű dokumentáció nyilvántartásba vételében, rendezésében,
digitalizálásában, archiválásában, elektronikus hozzáférésének biztosításában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv, valamint a végrehajtására vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelt rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


szakirányú, művészettörténész egyetemi végzettség



Legalább 1-3 év múzeumi területen szerzett szakmai tapasztalat



Felhasználói szintű számítógépes ismeretek



Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


idegen nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz, végzettség, nyelvvizsga és egyéb szakképesítéseket
igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a
bírálatban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtásra kerül a jogviszony létesítésekor

A beosztás betölthetőségének időpontja:
2019. október 1.
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő
megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-6/2019, valamint a munkakör
megnevezését: képzőművészeti adattáros
vagy
Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. Az
elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatban előírt dokumentumok
beszkennelésével és megküldésével érvényes a pályázat.
A kinevezésről pályázat előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.
Közigálláson történő publikálás időpontja: 2019. július 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Ferenczy Múzeumi Centrum weboldala: www.muzeumicentrum.hu

