
 

Az Iparművészeti Múzeum 
 

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

Az Iparművészeti Múzeum 
Kommunikációs és Közönségszolgálati Főosztály 

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI MUNKATÁRS 

Munkakör betöltésére. 
 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 
A munkavégzés helye: 

1106 Budapest, Jászberényi út 55., valamint az Iparművészeti Múzeum filiáléi: 
Nagytétényi Kastély, 1125 Budapest, Kastélypark u. 9–11. és Ráth György-
villa,1068 Budapest Városligeti fasor 12. 

 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:  
Az intézmény közösségi média felületeinek kezelése, tartalmak előállítása, 
szerkesztése. 
Látogatók, érdeklődök írásban és szóban történő tájékoztatása, fogadása, 
tevékenységi körével összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás 
teljesítése.  
Részvétel közönségkapcsolati programok szervezésében, közreműködés a 
közönségszervezéssel, PR marketinggel összefüggő feladatok ellátásában, 
oktatási és közművelődési programok bonyolításában. Részvétel az intézményi 
weblapok és egyéb online, offline kommunikációs anyagok összeállításában, 
publikálásában.  

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

 
Pályázati feltételek: 

 Középiskola/gimnázium 

 MS Office (irodai alkalmazások), valamint levelezőrendszerek felhasználói 
szintű ismerete 

 Közösségi média és web-felületek gyakorlott, erős felhasználói szintű 
ismerete 

 Magabiztos angol nyelvtudás írásban és szóban 

 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy 

 Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

 

 



 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felsőfokú végzettség 

 Angol nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga 

 Adobe Photoshop felhasználói szintű ismerete 

 Kulturális, művészeti területen szerzett szakmai tapasztalat 

 
Elvárt kompetenciák: 

 Jó kommunikációs készség 

 Precizitás, megbízhatóság 

 Határozottság 

 Önálló munkavégzés 
 
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, 2020.január 1-jétől betölthető. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.12.13. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vermes Zoltán 
főosztályvezető nyújt a + 36 1 499 9315 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: 2019.11.22. 

 
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. 

 

mailto:gaal.magdolna@imm.hu

