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Néprajzi Múzeum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Néprajzi Múzeum
Gyűjteményi Főosztály

ügyviteli alkalmazott (titkársági munkatárs)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Főosztályán adminisztrációs, ügyviteli, szervezési és
egyéb feladatok ellátása, összehangolása. A beérkező és kimenő iratok fogadása,
kézbesítése, iktatása, az iratok nyomon követése, postázása, jegyzőkönyvek,
nyilvántartások vezetése, fénymásolási, szkennelési feladatok ellátása, a
főosztályvezető és a főosztály munkájának támogatása. A tárgyi gyűjtemények
költözésével kapcsolatos projekt asszisztensi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
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•
•
•
•

egy világnyelv ismerete
magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett
státusz
bűntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Fényképes szakmai önéletrajz; végzettséget,szakképzettséget igazoló
okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány,vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény;Nyilatkozat a
pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban
szükséges kezeléséhez való hozzájárulásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schleicher Veronika nyújt, a 06
30 559 0892 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a Gazdasági Hivatal részére a munkaugy@neprajz.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja
be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Sikertelen
felvétel esetén a beküldött dokumentumokat megsemmisítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
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