
A Néprajzi Múzeum (Budapest) pályázatot hirdet 

 

Olvasószolgálati és tárgyszavazó könyvtáros 

 

munkakör betöltésére.  

 

 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkaviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő, 3 hónap próbaidő kikötésével 

 

A munkavégzés helye: 

Néprajzi Múzeum főépülete 1146 Budapest, Dózsa György út 35. 

 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

- Olvasószolgálat, szaktájékoztatás, kölcsönzés 

- Irodalomkutatás 

- Szakkönyvek retrospektív tárgyszavazása magyar és angol nyelven 

 

Munkabér és juttatások: 

A munkabér és a juttatások megállapodás szerintiek, a pályázathoz kérjük, hogy a pályázó jelölje meg 

bérigényét.  

 

Pályázati feltételek:  

− könyvtáros / informatikus könyvtáros felsőfokú iskolai végzettség  

− angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga 

− gyakorlott szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),   

− büntetlen előélet 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

− felsőfokú etnográfus vagy antropológus végzettség 

− etnográfiai, kulturális antropológiai ismeretek 

− további nyelvismeret: orosz vagy francia nyelv középszintű ismerete 

− Huntéka integrált könyvtári rendszerben szerzett gyakorlat 

 

Elvárt kompetenciák:  

− használó központú szemlélet 

− jó kommunikációs képesség,   

− rugalmasság, együttműködési készség,   

− precizitás, minőségi munkavégzés. 

− önálló munkavégzési képesség, 

− digitális kompetencia,  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, anyagok:  

− fényképes szakmai önéletrajz,  

− motivációs levél 

− iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata,  

− 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: 2023. április 10. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: 

Szőllősy Gabriella főosztályvezető szollosy@neprajz.hu , +36-30-689-9604  

 

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: 2023. április 17. 

 

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