Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Muzeológus, néprajzos
munkakör betöltésére.
A közalkalm azotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvis zony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolc s-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári. Kálvin út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-

néprajz i műtárgy gyűjtemény kezelése, állagmegóvása
néprajz i műtárgy gyűjtemény leltárazása, digitalizálása
kiállítás rendezés
szakmai konferenciák előkészítése lebonyolítása
múzeumi rendezvények előkészítése, lebonyolítása
szakmai publikáció

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Muzeológus, illetve néprajzos főiskolai vagy egyetemi végzettség,
Gyakorlott szintű MS Offic e (irodai alkalmazások)
Büntetlen előélet,
Magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


A jogosítvány, de nem feltétele a pozíció betöltésének

Elvárt kompetenciák:









kreativitás
precizitás, pontosság
csapatban való együttműködés készsége
önálló munkavégzés
kiváló szintű problémamegoldó képesség
kiváló szintű kommunikációs képesség
rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz onyítvány
Motivációs levél
végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 01.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pály ázati adatbázis ban szereplő azonosító számot: , valamint
a munkakör megnevezését:
Elektronikus úton Nagy Sándorné részére a talalkozasokhaza@gmail.com e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Honlap 2017. március 14.
A m unkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 14.

A pály ázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pály ázatot kiíró szerv felel.

