A Néprajzi Múzeum (Budapest) pályázatot hirdet
MÚZEUMPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Néprajzi Múzeum új épülete
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
− Tejeskörű múzeumpedagógiai tevékenység: kiállításokhoz kapcsolódó hasznosítási tartalmak
tervezése és kivitelezése egyéni és csoportos látogatók, speciális célközönség és valamennyi
korosztály számára.
− Múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi programok tervezése, szervezése és lebonyolítása
minőségbiztosítási szempontoknak megfeleltetve és az intézményi stratégiába illeszkedően.
− Kapcsolatépítés és együttműködés alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel. Tanulmányi
kiállítások, IKSZ-es programok megvalósítása, speciális pedagógiai módszertanok alkalmazása.
− Online és digitális tartalomfejlesztés, demonstrációs gyűjteménykezelés, módszertani
kiadványkészítés, pályázatírás, külső rendezvényeken történő részvétel, publikálás.
Munkabér és juttatások:
Az alapbér és a juttatások megállapodás szerintiek, a pályázathoz kérjük, hogy a pályázó jelölje meg
bérigényét.
Pályázati feltételek:
− felsőfokú végzettség (néprajz szak, vagy hon- és népismeret tanári végzettség, vagy antropológia
szak, pedagógus diploma)
− pedagógiai szakmai tapasztalat,
− gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
− büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
− múzeumpedagógiai szakképzettség,
− múzeumpedagógus szakmai tapasztalat,
− andragógia, gerontológia tapasztalat,
− középfokú nyelvvizsga.
Elvárt kompetenciák:
− kiváló szintű pedagógiai érzék, problémamegoldó és kommunikációs képesség,
− jártasság alternatív pedagógiai módszerekben,
− kreatív gondolkodás, önálló munkavégzési képesség,
− kiváló szintű digitális kompetencia, IKT eszközök ismerete,
− csapatban való együttműködési készség,
− szakmai igényesség, rugalmasság, precizitás, minőségi munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, anyagok:
− fényképes szakmai önéletrajz,
− iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata,
− a pályázó korábbi munkája során legjobbnak tartott múzeumpedagógiai foglalkozás óraterve,
− a pályázó múzeumpedagógiai projektekben való közreműködésének részletes bemutatása,
− hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik,
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:
Éliás István főosztályvezető, +36 30 377 20 50, elias.istvan@neprajz.hu
A pályázatok benyújtásának módja:
− Elektronikus úton munkaugy@neprajz.hu címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a bíráló testület véleménye alapján a főigazgató 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. október 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

