Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Jaksa János Helytörténeti Múzeum, Szegvári Szélmalom

Muzeológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6635 Szegvár, Hunyadi János utca 31-33.
Csongrád megye, 6635 Szegvár, Sport tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Irányítja a Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény és a Szegvári Szélmalom napi
működését, biztosítja a nyitva tartást és a tárlatvezetést. Részt vesz a
gyűjteményekkel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.
Folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. Elvégzi a múzeumi
szakfeladat előírások szerinti ellátásának megtervezését, koordinálását, a
tervezett feladatok teljesítését.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, néprajz,
Múzeumi szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:


Problémamegoldó képesség, önállóság a munkavégzésben,
együttműködési készség, döntési képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló okiratok másolatai. Három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány. A szükséges szakmai gyakorlatot igazoló
részletes, fényképes szakmai önéletrajz.Nyilatkozat a személyes adatok
– pályázati eljárással összefüggő – kezeléséhez. Nyilatkozat a
személyes adatok – pályázati eljárással összefüggő – kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pöszmet Zsolt nyújt, a
06205647821 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Egyesített Közművelődési és
Muzeális Intézmény címére történő megküldésével (6635 Szegvár,
Régiposta utca 1. Művelődési ház ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-2017 , valamint a
munkakör megnevezését: Muzeológus.
Személyesen: Pöszmet Zsolt, Csongrád megye, 6635 Szegvár,
Régiposta utca 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőre és formai-tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók
írásban kapnak értesítést az eredményről. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szegvar.hu - 2017. március 1.

