A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
a "Munka Törvénykönyvéről szóló" 2012. évi I. törvény
VII. fejezete alapján
pályázatot hirdet a
Csornai Muzeális Kiállítóhely intézményegységben
muzeológus
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 34.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézményben rábízott gyűjtemények gondozása, feldolgozása.
• Részt vesz az intézménnyel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.
• Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat.
Ennek keretében feldolgozza a gyűjteményét alkotó műtárgyakat, illetve a múzeum
gyűjtőterületéhez

(Rábaköz,

Csornai

járás)

kapcsolódó

néprajzi/helytörténeti

kutatómunkát végez. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja.
• Gyűjteményéhez és szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez.
• Részt vesz az intézmény egyéb kiállításainak megrendezésében.
• Részt vesz az intézmény közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységében.
• Magyar- és idegen nyelven szakmai tárlatvezetéseket végez.
• Részt vesz az intézmény adminisztratív feladatainak szakmai előkészítésében
(jelentések, statisztikák, szakmai beszámolók, dokumentációs tevékenység).
• Részt vesz a digitalizációs programban.
• Szükség esetén részt vesz általános múzeumi feladatok ellátásában (rendezvények,
programok lebonyolítása során).
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Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a "Munka Törvénykönyvéről szóló" 2012. évi I.
törvény XII. fejezete az irányadó.
Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi diploma (előny: néprajzos-muzeológus vagy történészmuzeológus),
• felhasználói szintű MS Office ismeretek (word, excel, powerpoint),
• jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség,
• büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• múzeumi szakmai gyakorlat,
• a gyűjtőterület ismerete,
• középfokú C típusú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből,
• B-kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
• határozott döntési-, jó problémamegoldó képesség,
• önálló, percíz munkavégzés,
• csapatszellem, együttműködési készség,
• kezdeményezőképesség,
• kreativitás,
• magas motiváltság,
• nagy terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• publikációs- és kiállítási jegyzék (pályakezdő esetén ez nem elvárás),
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• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2020. december 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalayné Galambosi Tímea nyújt, a
0696/261-250-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázatnak a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár címre
történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 36.). A munkakör megnevezése:
muzeológus.
• Elektronikus úton Szalayné Galambosi Tímea részére a vkcsorna.igazgato@gmail.com
címre történő megküldésével.
• Személyesen Szalayné Galambosi Tímea, Városi Művelődési Központ, 9300 Csorna,
Szent István tér 36.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 27.
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