Herman Ottó Múzeum - Miskolc

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Herman Ottó Múzeum
múzeumi geodéta és múzeumi rajzoló

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
HATÁROZOTT idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey utca 28.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
-

Régészeti feltárások alkalmával rajzos, fényképes, szöveges dokumentáció készítése,
közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában.

-

Régészeti feltárások előkészítése esetén geodéziai és geofizikai felmérések készítése.

-

Ásatási napokon kívül a feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása.

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

középiskola,érettségi;

-

B kategóriás jogosítvány

-

gyakorlott szintű MS Office, Photoshop alkalmazása

-

magyar állampolgárság, érvényes erkölcsi bizonyítvány, orvosi és fizikai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

grafika és térinformatikai szoftver magas szintű ismerete

-

műszaki rajztudás

-

grafikus végzettség

-

ásatási tapasztalat

-

régészet, történelem alapszakos bölcsész , műszaki földtudományi szakokon folytatott
tanulmány.

Elvárt készségek és képességek:
kisebb munkacsoport team-munkájában való személyes közreműködés; terepi munka
tűrése; magas alkalmazkodóképesség; új ismeretek gyors elsajátítása; precíz, alapos
munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),
motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szörényi Gábor András régészeti igh. nyújt
TELEFON:46-560-170/142 MELLÉK.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével
(3529 Miskolc, Görgey utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
RÉGÉSZTECHNIKUS munkakör megnevezését feltüntetni.
vagy e-mailben:fortuna.laura2.0@gmail.com -ra
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a Herman Ottó Múzeum szakértő munkatársaiból álló szakmai bizottság
értékeli.A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg.A pályázat eredményéről
a pályázók értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: beérkezés után folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:KÖZIGÁLLÁS

