
 

Magyar Nemzeti Múzeum  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma  

 

irodalomtörténész - múzeológus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.  

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

A múzeum irodalomtörténeti gyűjteményének gondozása, nyilvántartások vezetése, kiállítások 

rendezése, múzeumpedagógiai, digitalizálási feladatok. Részt vesz a gyűjteményekkel 

kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Folyamatosan végzi az anyag 

leltározását, nyilvántartását. Elkötelezettség Madách Imre és Mikszáth Kálmán 

dokumentumainak, emlékeinek gyűjtése, megőrzése és védelme mellett. Részt vesz a múzeum 

tudományos és közönségkapcsolati munkájában.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, irodalomtörténész, múzeológus diploma,  

         magyar állampolgárság  

         büntetlen előélet  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű problémamegoldó képesség,  

         önálló munkavégzés,  

         Jó szintű együttműködési készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség 

megjelölésével)  

         iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelmezését 

alátámasztó dokumentum  

         a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő 

megküldésével (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/102-1/2019. , 

valamint a munkakör megnevezését: irodalomtörténész - múzeológus.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Magyar Nemzeti Múzeum - 2019. február 23. 

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

  

 


