A Pápai Platán Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
a Gróf Esterházy Károly Múzeumban
RÉGÉSZ MUZEOLÓGUS
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
A munkavégzés helye:
8500 Pápa, Fő tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Területi múzeum régészeti feladatainak ellátása, tervásatások végzése, beruházáshoz kapcsolódó
régészeti munkák (pl. megfigyelés, próbafeltárás, leletmentés, terepbejárás) végzése, régészeti tárgyak
leltározása, a múzeum régészeti gyűjteményeinek gondozása, rendezése,
- múzeumi nyilvántartások vezetése, adatbázis építés, a gyűjtemény feldolgozása,
- tudományos és ismeretterjesztő tevékenység, szakmai tárlatvezetés, publikálás,
- kiállítások előkészítése, rendezése,
- részvétel a digitalizációs feladatok elvégzésében, pályázatok előkészítésében,
- a műtárgykölcsönzési és a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás,
szerződések előkészítése) ellátása.
Pályázati feltételek:
- egyetem MA régész szakirányú végzettség
- Legalább 3 év szakmai (régészeti, ásatásvezetői tapasztalat)
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- egyetem, történelem, néprajz, vagy művészettörténet,
- angol és/vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás
- múzeumi, illetve kiállítási területen szerzett - legalább 3 év szakmai tapasztalat az elmúlt öt évből
- B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
- kiemelkedő szintű precizitás,
- kiemelkedő szintű megbízhatóság,
- csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével,
- motivációs levél,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- bruttó bérigény megjelölése
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai
megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Méri Edina nyújt, a +36 70 663 3541-es
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Régész muzeológus hivatkozással az meri.edina@kekfestomuzeum.hu e-mail címre.
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok előszűrése után a pályázat kiírója szakmai interjút szervez. Az eredménytelen
pályázók e-mailben értesítést kapnak, a beküldött pályázatokat a kiíró 30 nap után megsemmisíti. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

