
 

Az Iparművészeti Múzeum 
 

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

Az Iparművészeti Múzeum Adattár Főosztályán 
ADATTÁRI GYŰJTEMÉNYKEZELŐ 

Munkakör betöltésére. 
 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 
A munkavégzés helye: 
1106 Budapest, Jászberényi út 55. 

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

Az Iparművészeti Múzeum Adattárának raktáraiban őrzött műtárgyak, 
dokumentumok mozgatása és az ehhez szükséges adminisztráció; műtárgyak 
műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő át- és becsomagolása; szükség szerint 
dokumentumok fotózása, szkennelése. A tárgyak kiállításra, kutatásra való 
előkészítése, telephelyen belüli szállítása. Műtárgyak, dokumentumok digitális 
feldolgozásában részvétel, adatfelvitel. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

 legalább középfokú képesítés 

 gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 büntetlen előélet  

 magyar állampolgárság 

 

Elvárt kompetenciák 

 kiemelkedő szintű precizitás  

 csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság  

 kötelességtudat, megbízhatóság 

 figyelemstabilitás (elterelhetetlenség, kitartás, zavarhatatlanság)   

 rend/rendezettség 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 múzeumi raktár- és gyűjteménykezelői OKJ vagy BA/MA 
művészettörténész illetve muzeológia végzettség  

 közgyűjteményi - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 műtárgy-állagmegóvási ismeretek 
 

 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 Részletes szakmai önéletrajz, 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 
megismeréséhet 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: 2019.12.13. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Hilda 
főosztályvezető nyújt a + 36 1 4999 340-es telefonszámon. 

 
Elektronikus úton Farkasné Gaál Magdolna humánpolitikai előadó részére: 
gaal.magdolna@imm.hu e-mail címen. (Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a 
munkakör megnevezését.) 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.12.20. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Az Iparművészeti Múzeum honlapja: 2019.11.20. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A formai és tartalmi feltételeknek a megfelelő pályázatokról bíráló bizottság 
javaslata alapján a Főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb 
jelentkezők esetében kerül sor. 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.11.22. 
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