Régészt keresünk!
A Nagy Gyula Területi Múzeum
pályázatot hirdet
Régész munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű (Munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv. alapján), (3 hónap
próbaidővel).
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (napi 4 óra/heti 20 óra).
A munkavégzés helye: Nagy Gyula Területi Múzeum; Orosháza, Dózsa György u. 5.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: Régészeti megfigyelések önálló lefolytatása, feltárások
vezetése, az ezekhez kapcsolódó dokumentációs és adminisztratív feladatok ellátása, közösségi
régészeti tevékenység felügyelete, nyilvántartási, gyűjteményi feladatok ellátása, önálló tudományos
feldolgozás és ismeretterjesztő tevékenység (kiállítások rendezése, publikálás, közművelődési
programokban való részvétel).
Amit kínálunk: - változatos, sokszínű munka - barátságos légkör, - megújuló, innovatív szemléletű
csapathoz való csatlakozás, - szakmai munkatapasztalat szerzése, - stabil munkahely.
Illetmény: 2012. évi I. tv. alapján.
Pályázati feltételek: - cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - osztatlan egyetemi képzésben, vagy
ezzel egyenértékű, MA képzésben szerzett szakirányú végzettség, - terepi munkavégzés során szerzett
releváns munkatapasztalat (régészeti, ásatási tapasztalat), - múzeumi gyűjteményi munkában szerzett
releváns tapasztalat, - felhasználói szintű MS Office ismeret, - legalább egy idegen nyelv társalgási
szintű ismerete. – B kategóriás jogosítvány.
Elvárt kompetenciák: - önálló és csapatmunkában való, kooperatív munkavégzés magas szintű
képessége, - megbízhatóság, precizitás, felelősség- és hivatástudat, - magas szintű kommunikációs
készség, - stressztűrés és terhelhetőség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - terepmunkában szerzett jelentős tapasztalat, - múzeumi,
gyűjteményi, tudományos munkában szerzett tapasztalat, - grafikai és térinformatikai szoftverek
(QGIS), múzeumi adatbázis (HUNTÉKA) felhasználói szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: - részletes, fényképes önéletrajz, - motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul személyes adatai
kezeléséhez, valamint a bemutatott okmányok megtekintéséről.
Jogviszony létesítése esetén bemutatandó iratok: személyes iratok, - erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton az alábbi címre: 5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.
Kérjük a borítékon feltüntetni: régész.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.
A munkakör betöltésének kezdő legkorábbi időpontja: 2022. augusztus 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Józó Tamásné múzeumigazgató nyújt, a +36
68 412-853-es telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

