MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
pályázatot hirdet
KOMMUNIKÁCIÓS MENEDZSER

munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Amunkavégzéshelye: 1054 Budapest, Magyar utca 40.
A munkakörbe tartozó feladatok:
•
•
•

•
•
•

Szakmai anyagok, publikációk szemlézése magyar és angol nyelven a nemzetközi múzeumi
trendekről, koncepciókról
Folyamatos információgyűjtés magyar és angol nyelven az OMMIK tevékenységeihez és
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan
Az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (OMMIK) szolgáltatásaihoz
kapcsolódó online kommunikációs feladatok ellátása, az OMMIK közösségi média felületeinek
gondozása
A Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (OMMIK) MuseumDigit
konferencia előkészítési és szervezési feladatainak ellátása
Az OMMIK digitalizálási és muzeológiai módszertani tevékenységeihez kapcsolódó szervezési
feladatok ellátása
Szakmai kapcsolatok kiépítése, gondozása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve 153.§ rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Egyetem, vagy főiskola végzettség
- Büntetlenelőélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- WordPress, Joomla, MailChimp ismerete
- Angol nyelv ismerete társalgási és levelező szinten
Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, kreativitás
- Kiváló szintű csapatban való együttműködési készség
- Kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Motivációs levél
- Részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail
elérhetőség megjelölésével)
- Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen
előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt
köteles benyújtani)
- Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2021. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Sz. Fejes Ildikó főosztályvezető részére az ommik@mnm.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A formai és tartalmi feltételeknek
megfelelő pályázatoknál, az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs vezetőjének
javaslata és véleményének figyelembevételével, a munkaviszony létesítéséről, az MNM
Főigazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést
követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes
adatok törlésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 20.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
Magyar Nemzeti Múzeum honlapja, 2021. augusztus 12.
https://mnm.hu/hu/muzeum/allaslehetoseg
A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését:
KOMMUNIKÁCIÓS MENEDZSER
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://mnm.hu/hu honlapon szerezhet.

