A megújuló Közlekedési Múzeum a volt Északi Járműjavító területén mintegy tízezer négyzetméteres
új állandó kiállítást készít elő. Az épület és a kiállítás tervezését az intézmény a nemzetközi
tervpályázaton kiválasztott New York-i Diller Scofidio+Renfro irodával közösen kezdte el. A Múzeum a
21. század által támasztott elvárásoknak való megfelelést tűzi ki célul; a nemzetközi múzeumi trendek
követése, és az ezekhez való igazodás kiemelten fontos számunkra.
Több mint száz, a magyar közlekedés és járműgyártás szempontjából kiemelt értékű jármű és sok
más műtárgy (modellek, egyenruhák, térképek) restaurálása, felújítása és újabbak beszerzése történik
meg, hogy a Múzeum új otthonában bemutathassuk ezeket.

A céljaink megvalósítása érdekében megbízható, önálló és felelősségteljes munkatársat keresünk

RESTAURÁTORI ÉS REGISZTRÁCIÓS OSZTÁLYVEZETŐ
pozícióba!

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•
•
•
•
•

•
•
•

Az Új Közlekedési Múzeum és a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség
megmentésére irányuló gyűjteményfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó
gyűjteményfejlesztési és restaurálási feladatok szakmai támogatása
Az Új Közlekedési Múzeum új állandó kiállításához, műtárgyraktáraihoz és új
restaurátorműhelyeinek tervezéséhez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása, szakmai
állásfoglalások megfogalmazása a tervezési folyamatban
Járműfelújítások és beszerzések, valamint egyéb műtárgyfelújítások és beszerzések során
restaurátori szakmai felügyelet biztosítása, állapotfelmérések elvégzése, minőségi
követelmények felállítása és betartatása
Elvégzi a műtárgykölcsönzések állományvédelmi dokumentációit
Javaslatot tesz a munkájához szükséges anyagok beszerzési lehetőségeire, a restaurátor
műhelyek gépeinek, berendezéseinek karbantartására és fejlesztésére, az Intézmény meglévő
műhelyeinek fejlesztésére és a tervezett új restaurátorműhelyek kialakítására, szükség esetén
külső szakemberek bevonására
A műtárgyraktározási feladatok során irányítja az állományvédelmi feladatok ellátását
Prezentációk, döntés előkészítő anyagok, jelentések, riportok, levéltervek elkészítése
A Restaurátori és Regisztrációs Osztály munkatársainak operatív irányítása a Múzeum
meglévő telephelyein

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
Lojális, felelősségteljes, határozott és energikus személyiség
Hatékony munkaszervezés, kiváló folyamatszervezési készség
Szervezettség, igényesség, kreativitás, precíz, önálló munkavégzés
Problémamegoldó képesség
Kiváló együttműködési- és kommunikációs készség
Elhivatottság a közlekedési szektor, illetve az ahhoz kapcsolódó kulturális emlékek
vonatkozásában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•
•

Hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
Költségvetés-készítésben szerzett tapasztalat
Projektmenedzsment tapasztalat
Távoli munkavégzéssel járó digitális rutin (online egyeztetések, felhő-alapú munkavégzés)

Amit ajánlunk:
•
•
•
•
•
•

Nemzetközi projektben való részvétel
Kiváló referenciaszerzési lehetőség, közreműködés a megújuló Közlekedési Múzeum
létrejöttében
Részvétel egy Európában egyedülálló barnamezős beruházás megvalósításában
Versenyképes fizetés
Változatos feladatok
Lendületes, fiatal csapat

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük szakmai önéletrajzát, motivációs levelét,
valamint egy nyilatkozatot arról, hogy az önéletrajza megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az
önéletrajzban megadott adatait a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása
érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje küldje meg a karrier@kozlekedesimuzeum.hu
címre.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség
megvalósításában.

