Kuny Domokos Múzeum
pályázatot hirdet
ADATTÁROS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, három hónap próbaidő kitöltésével
Munkavégzés helye: Kuny Domokos Múzeum, 2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A muzeológusok irányításával digitalizálja a gyűjtemény papír alapú műtárgyait. A digitalizált
anyagot archiválja, nyilvántartást vezet róla. Nyilvántartást vezet a digitálisan készült audió,
videó anyagokról. Az elkészült digitális képeket feltölti a múzeum nyilvántartási rendszerébe
az adott műtárgy kartonjához. Az adattár törzsanyagának és új adatok bevitele a nyilvántartási
rendszerbe. Aktív részvétel a múzeum által szervezett eseményeken, programokon. Az
Intézmény gyűjteményeihez kapcsolódó adattárak kezelése, nyilvántartása, rendezése.
Pályázati feltételek:
-

felsőfokú végzettség
digitalizálási, archiválási, nyilvántartási gyakorlat
MS Office felhasználói szintű ismerete
büntetlen előélet
magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

idegen nyelvtudás, különösen aktív német nyelvismeret
levéltári és/vagy múzeumi és/vagy könyvtári tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és
motivációs levél,
3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány – vagy igazolás annak
megkéréséről, mely igazolja a büntetlen előéletet,
Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők
megismerhetik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyve 136.§ az irányadó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 12. 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, Dr. Schmidtmayer Richárd igazgató részére, a titkarsag@kunymuzeum.hu
címen keresztül.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázatokat szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A
kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával
összefüggésben a bizottság javaslata alapján a munkakör betöltése érdekében a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A fentieken túl a
pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A Kuny Domokos Múzeum költségvetési szerv, a munkavállalók foglalkoztatása határozatlan
idejű munkaviszony keretében történik a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) alapján.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.kunymuzeum.hu weboldal nyújt,
személyes érdeklődésre a +36-34/487-888-es telefonszámon van lehetőség.

