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Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria

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

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria 

kurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

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

A BTM-Budapest Galéria Kiállítási Osztály munkatársaként kiállítási forgatókönyvek
készítése, kiállítások szervezése és rendezése, valamint az ezekkel kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátása; valamennyi kommunikációs anyag szakmai
ellenőrzése, közreműködés az intézmény profiljának és kiállítási programjának
alakításában; részt vétel a pályázatírásokban, az intézmény közönségkapcsolatainak
szélesítése; a galéria hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése; az intézmény
jelenlétének erősítése a nemzetközi és magyar kortársművészeti közegben és a kortárs
magyar és külföldi vizuális művészet folyamatos szakmai követése.

Illetmény és juttatások:

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

•         Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség,
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,
•         Kurátori, Kiállítás - és projektszervezésben szerzett - Legalább 5 év feletti

szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Bármely egyéb nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) korm.
rendelet 8. §-a szerint)

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
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•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,
(büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a
kinevezés előtt köteles benyújtani)

•         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a
pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Jámbor-Szabó Ildikó részére a jamborszabo.ildiko@btm.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         BTM Honlapja

 
 

Nyomtatás


