Ferenczy Múzeumi Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

kiállításépítő
munkakör ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Munkakör:
kiállításépítő
Munkavégzés helye:
Ferenczy Múzeumi Centrum telephelyei Szentendrén
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
Részt vesz a kiállítások kivitelezésének tervezésében, a kiállítási helyszínek
előkészítésében, a kapcsolódó javítási és karbantartási munkák elvégzésében. Végzi a
kiállítások kivitelezését, installálását, építését és bontását, e körben famunkákat,
kisebb festési munkákat, elektromos eszközök beépítését is végzi, a technikai
eszközöket elhelyezi, összeköti, beállítja. Végzi a helyszín elemek építését, az arculati
elemek elhelyezését. Közreműködik az egyéb műszaki tevékenységekben,
szállításban, csomagolásban, pakolásban, teremrendezésben, műtárgyszállításban.
Kapcsolatot tart a szakmai osztályok munkatársaival, külső kurátorokkal és
művészekkel.
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:
o
o
o
o

középfokú végzettség
Legalább 1 év kiállítás építési területen szerzett szakmai tapasztalat
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Jogosítvány, több éves gépjárművezetői rutin

o

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:
o
o
o
o

Építőipari vállalatnál végzett munka és tapasztalat
idegen nyelvtudás
felsőfokú végzettség
érdeklődés a képzőművészet iránt

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. szeptember 15.
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. augusztus 23.

Szükséges tapasztalat:


legalább 1 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

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 kiállításépítőálláspályázat vagy elektronikus úton a titkarsag@muzeumicentrum.hu címre történő
megküldéssel.
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.

