Néprajzi Múzeum – Budapest
pályázatot hirdet
múzeumi fotós
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidővel)
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Országos Múzeumi Restaurátor és Raktározási Központ – Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központ
(Budapest, Szabolcs utca 33-35.), Néprajzi Múzeum telephelyei.
A munkakör leírása:
A Néprajzi Múzeum Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztálya - digitalizálási, reprodukciós, fényképész
feladatok végrehajtásához keres munkatársat, akinek a feladatai:
- A Néprajzi Múzeum működéséhez (nyilvántartás, kiállítások, kiadványok, honlap, közönségkapcsolat
stb.) szükséges fotók, reprodukciók és egyéb felvételek készítése.
- Műtárgy-digitalizálási feladatok elvégzése, a digitalizáló munkaállomás üzemeltetése.
- Az archív negatívok feldolgozása, digitalizálása.
- Múzeumi rendezvények, kiállítások részletes dokumentálása, kiállítási nyilvántartási, illetve biztonsági
felvételek elkészítése.
- Múzeumi tudományos vagy kiállítási munkához kapcsolódóan, külső helyszíneken, terepmunkán
fotódokumentálás.
- A fotóstúdió eszközeinek kezelése, karbantartása.
Pályázati feltételek:
− középfokú végzettség, érettségi + fényképész tanulmányok
− gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
− képszerkesztő szoftverek ismerete, gyakorlott használata (Photoshop, Adobe Lightroom)
− büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő kompetenciák:
− muzeológiai érdeklődés
− főiskolai/egyetemi szakirányú diploma;
− jó szervezőképesség, kommunikáció, empátia
− csapatmunka és önálló munkavégzés
− kreativitás és problémamegoldó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, anyagok:
− fényképes szakmai önéletrajz;
− portfólió rövid bemutatása;
− iskolai végzettséget/végzettségeket igazoló bizonyítványok másolata;
− hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik.
Munkabér és juttatások:
Az munkabér és a juttatások megállapodás szerintiek, a pályázathoz kérjük, hogy a pályázó jelölje meg bruttó
bérigényét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 02.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Odler Zsolt, a Nyilvántartási és Digitalizálási
Főosztály vezetője (+36306899600) nyújt e-mailes megkeresés esetén a odler.zsolt@neprajz.hu címen.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a munkaugy@neprajz.hu címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. A bizottság a pályázóknak a
pályázatok előszűrése után szakmai interjút szervez. 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 munkáltatóval kapcsolatban további információk:
www.neprajz.hu

