Kuny Domokos Múzeum
pályázatot hirdet
MÚZEUMPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, 3 hónap próbaidő kitöltésével
A munkavégzés helye:
Kuny Domokos Múzeum 2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.
Munkakörbe tartozó feladatok:
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programok, tárlatvezetések fejlesztése,
előkészítése és megtartása a Kuny Domokos Múzeum, valamint kiállítóhelyeinek állandó és
időszaki kiállításaiban. Kiállításokhoz és rendezvényekhez kötődő kísérőprogramok, szakmai
programok előkészítése, szervezése és lebonyolítása. Pályázatírás múzeumpedagógiai
témákban. Egyéb közművelődési feladatok ellátásában részvétel. Online pedagógiai anyagok
készítése, fejlesztése. Közreműködés a kiállítások elkészítésében már a programterv-állapottól
kezdődően. A Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó pedagógiai programfejlesztési feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására megegyezés alapján kerül sor, melyre a munka törvénykönyve
136§ az irányadó.
Pályázati feltételek
-

-

Az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő tanári szakképzettség vagy az
alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú
szakképzettség és tanári szakképzettség
Felhasználói szintű Microsoft Office ismeretek
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
-

idegen nyelv(ek) ismerete és magabiztos használata (főként német nyelv)
Múzeumi szférában gyakorlat
Tárlatvezetői vagy pedagógiai munkakörben gyakorlat
Protokoll területén való jártasság
Élő interpretációs programokban való jártasság

Elvárt kompetenciák
-

Kiváló szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, kreativitás
Kezdeményezőkészség, innovatív gondolkodás

-

Kiváló szintű csapatban való együttműködési készség
Kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, precizitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és
motivációs levél
A pályázó korábbi munkája során legjobbnak tartott múzeumpedagógiai foglalkozás
óraterve, amennyiben rendelkezik ilyennel.
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.
Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
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 pályázat elbírálásának módja:
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.

