
A Néprajzi Múzeum pályázatot hirdet 

Pénztáros 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkajogviszony     

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, XIV. Dózsa György út 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A múzeumi jegypénztár jegypénztárosi feladatainak teljeskörű ellátása, jegykiadás, kiadvány-
értékesítés, pénzkezelés, látogatók tájékoztatása. A pénztáros a munkája során a munka 
törvénykönyve szerinti megőrzési felelősséggel tartozik, köteles megtéríteni a kárt a 
megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan 
dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan 
használ vagy kezel. A foglalkoztatás éves munkaidő-keretben történik. 

Bérezés: 

A bérezés a felek megállapodása szerint történik. 

Pályázati feltételek: 

• Legalább középiskolai/gimnáziumi végzettség, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• 1-3 éves pénzkezelési tapasztalat, 

• Büntetlen előélet, 

• Cselekvőképesség, 

• Aktív társalgási angol nyelvtudás, melyet a kiválasztás során tesztelhetünk. 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, 

• Rugalmasság, pontosság, igényesség, 

• Felsőfokú iskolai végzettség, 

• Pénzkezelő és valutapénztáros végzettség, 

• EcoWeb, illetve EcoSTAT gazdasági, gazdálkodási rendszer ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

• Kiváló kommunikációs képesség, 

• Precíz, pontos, önálló munkavégzés, 

• Ápolt megjelenés, 

• Jó problémamegoldó képesség. 



Amit kínálunk: 

Versenyképes jövedelem, XXI. századi munkakörülmények, béren kívüli juttatások. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok 

• Fényképes szakmai önéletrajz a bérigény megjelölésével,  

• Iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok 
másolata,  

• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők 
megismerhetik.  

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  

A pályázat benyújtásának határideje  

2022. február 14. 

A pályázatok benyújtásának módja  

Elektronikus úton munkaugy@neprajz.hu címen keresztül.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje  

A pályázatról a bíráló testület véleménye alapján az intézményvezető dönt. A bírálók a 
pályázóknak a pályázatok előszűrése után szakmai interjút szerveznek. Az eredménytelen 
pályázók e-mailben értesítést kapnak. A beküldött pályázatok 30 nap után megsemmisítésre 
kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon 

szerezhet. 

 

 


