Néprajzi Múzeum
pályázatot hirdet
muzeológus
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1134 Budapest, Váci út 33. (iroda)
Budapest, 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. (NMGYK raktárbázis)
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok leírása:
•
•
•

a múzeum Textil-és viseletgyűjteményeinek gondozása (gyarapítás, feldolgozás,
nyilvántartás, digitalizálás,)
kurátori feladatok (részvétel időszaki kiállítások forgatókönyvfejlesztésében, kiállítások
menedzselésében, közreműködés gyűjteményi katalógusok publikálásában)
Tudományos feladatok (terepkutatás, gyűjteményi kutatás, publikálás, konferenciarészvétel,
kapcsolattartás hazai nemzetközi muzeális intézményekkel)

Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra az intézmény saját rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz kérjük, hogy a pályázó jelölje meg bérigényét.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Egyetem, néprajz MA
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•
•

múzeumtudományi érdeklődés
tereptapasztalat
gyűjteményi tapasztalat
csapatmunka

•
•

kreativitás és problémamegoldó képesség
kritikai íráskészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

fényképes szakmai önéletrajz, a bérigény megjelölésével
publikációs jegyzék
iskolai végzettséget és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők
megismerhetik.
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó hivatalos dokumentumok mellett a pályázótól a
következő szakmai anyagot várjuk:
Egy, az álláspályázathoz írt, rövid (összesen maximum 6000-8000 leütéses) esszé
műfajú szöveg, amelyben a pályázó a következő kérdéseken gondolkodik röviden: A
nyilvánosan hozzáférhető információk alapján hogyan értékeli a Néprajzi Múzeum
textil- és viseletgyűjteményének erősségeit és gyengeségeit? Milyen fejlesztési
lehetőségek előtt áll a gyűjtemény? Melyek a gyűjtemény feldolgozásának,
közzétételének rövid- és középtávon legsürgősebb feladatai? Milyen kompetenciákkal
rendelkezik a gyűjtemény gondozásához? (A textil- és viseletgyűjteményről
honlapunkon tájékozódhat: www.neprajz.hu)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
•

Elektronikus úton a munkaugy@neprajz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. A bizottság a
pályázóknak a pályázatok előszűrése után szakmai interjút szervez, a kiválasztási folyamat több
körben zajlik. Az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatok
30 nap után megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírással kapcsolatban további információt Schleicher Vera a Gyűjteményi főosztály
vezetője nyújt e-mailes megkeresés esetén a schleicher.veronika@neprajz.hu címen vagy
telefonon (30 559 0892)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon
szerezhet.

