A Koszta József Múzeum pályázatot hirdet
RÉGÉSZ
munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozott idejű Mt. jogviszony, amely előreláthatólag 2024.
május 6-ig tart
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Koszta József Múzeum, 6600 Szentes, Kossuth tér 1., illetve a
Múzeum régészeti gyűjtőkörének a teljes területe, ahol régészeti szaktevékenységet –
jellemzően régészeti feltárást, régészeti megfigyelést - kell folytatni.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Terepi feladatok:
o Régészeti feltárásokon ásatásvezető, illetve beosztott régészként a feltárások
szakmai irányítása, részvétel a régészeti leletek, jelenségek feltárásának,
bontásának, leletek csomagolásának irányításában, szükség esetén közvetlen
részvétel e munkákban. Terepi feltárási dokumentáció készítése.
 Dokumentációs kötelezettségek-utófeldolgozás
o Az ásatásokon készült terepi dokumentáció utófeldolgozása, törvény szerint előírt
határidőre való rendezése, feltárási jelentések készítése.
 Gyűjteményi feladatok
o A feltárásokon előkerült régészeti leletanyag rendszerezése, rendezése, elsődleges
nyilvántartásba vétele.
Illetmény és juttatások: A munkakör betöltése a magyar Mt. rendelkezései alapján történik,
ám a bér megállapítása az előzőleges Kjt. szerinti jogviszony rendelkezéseihez és
bértáblájához illeszkedik.
Pályázati feltételek:


Régészként, régész szakon szerzett MA diploma










68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 23. § (1)-(4.) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kompetenciákkal
való rendelkezés
Feltárásvezetéshez szükséges megfelelő feltárási gyakorlat, 12 pont értékű szakmai
gyakorlat megléte
Régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett munkatapasztalat legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Gyakorlott szintű MS Office alkalmazása
Valamely képszerkesztő program alapszintű ismerete
B kategóriás jogosítvány
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:





A pályázati feltételeknél magasabb végzettség (doktori fokozat)
Tudományos kutatási tevékenység
Műszaki rajztudás
Felhasználói szintű geofizikai-térinformatikai szoftver ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Fészletes fényképes szakmai önéletrajz (publikációs listával)
Motivációs levél
Végzettséget igazoló dokumentumok
3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány – vagy igazolás annak
megkéréséről- , mely igazolja a büntetlen előéletet
Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással
kapcsolatban hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. február 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 03.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, a Múzeum e-mail címére: igazgatosag@kosztamuzeum.hu, a pályázatnak
megfelelően a Koszta József Múzeum címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth
tér 1.). Kérjük a tárgyszóban feltüntetni a munkakör megnevezését: Régész.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A Koszta József Múzeum az
álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

