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Az Iparművészeti Múzeum 
 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 

alapján pályázatot hirdet 

az Iparművészeti Múzeum 

Textil- és Viseletgyűjteményi Főosztályán 

TEXTIL-BŐR SEGÉDRESTAURÁTOR 

munkakör betöltésére. 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 33–37., illetve telephelyei. 

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

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeibe tartozó textil-bőr anyagú – ezen belül 

kiemelten a Textil- és Viseletgyűjteményi Főosztály gyűjteményi anyagának –, 

illetve kompozit műtárgyainak restaurálása, (beleértve az összes helyreállító és 

konzerváló tevékenységet). Részvétel a múzeum gyűjteményeiben szükségessé 

váló állományvédelmi és nyilvántartási feladatokban (megelőző állományvédelmi 

tevékenység, gyűjtemények gondozása, állományvédelmi felmérések). 

Restaurálási dokumentáció készítése, adminisztratív jellegű feladatok 

(beszerzések, pályázatok) ügyintézése. 

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 műtárgyvédelmi asszisztensi felső-középfokú (OKJ) végzettség,   

 egy világnyelv középfokú, C típusú nyelvvizsgával igazolt ismerete, 

 MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete, 

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi 

alkalmasság. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 további világnyelv középfokú, C típusú nyelvvizsgával igazolt ismerete, 

 elsősorban múzeumi területen eltöltött, legalább egy éves 

restaurátori/segédrestaurátori szakmai gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag, 

 végzettséget, szakképzettséget és nyelvismeretet igazoló dokumentumok 

másolata,  

 a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a 

kinevezést megelőzően köteles benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 06. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Emese 

főosztályvezető és Pataki Anikó főrestaurátor nyújt a pasztor.emese@imm.hu, 

illetve a pataki.anikó@imm.hu e-mail címen. (Az e-mail tárgyában kérjük, 

tüntesse fel a munkakör megnevezését.) 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton Kovács István humánpolitikai előadó részére: 

kovacs.istvan@imm.hu e-mail címen. (Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a 

munkakör megnevezését.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: az Iparművészeti 

Múzeum honlapja: 2017.október 20.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017.október 20. 

 

 


