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Az Iparművészeti Múzeum 
 

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

alapján pályázatot hirdet 

az Iparművészeti Múzeum 

Kortárs Dizájn Főosztály 

Múzeumi munkatárs  

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: 

A hazai és a nemzetközi kortárs dizájn világgal való kapcsolattartás, szakmai 

anyagok elkészítése, pályázatok figyelése, beadása, elszámolása, 

gyűjteménygyarapítás, és kezelés. Hazai és nemzetközi konferenciákon, 

workshopokon való részvétel, tudományos kutatás, publikáció.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 szakirányú felsőfokú végzettség, 

 angol nyelv felsőfokú ismerete szóban és írásban, 

 a hazai és nemzetközi kortárs dizájn világ szereplőinek, trendjeinek ismerete, 

 pályázatírói és elszámolási gyakorlat,  

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 szakmai tapasztalat közgyűjteményi, és a kortárs dizájn területén,  

 filmkészítési tapasztalat, 

 jó kommunikációs készség, 

 jó szervezőkészség, 

 jó íráskészség, 

 külföldön szerzett tapasztalat, 
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 csapatmunkára való alkalmasság, 

 precizitás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, 

szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A 

pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok 

megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul 

pályázati anyaga megsemmisítéséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Judit vagy 

Farkasdy Melinda nyújt, a 4565-155-ös telefonszámon és a 

horvath.judit@imm.hu illetve farkasdy.melinda@imm.hu e-mail címeken. 

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 módja, rendje: 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság 

javaslata alapján a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb 

jelentkezők esetében kerül sor 2017. december 4. és 15. között.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.imm.hu - 2017. 

november 8. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 8. 

 


