Régészt keresünk!
A Budapesti Történeti Múzeum, Ős- és Népvándorlás kori Főosztálya
pályázatot hirdet
Régész
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, szerződéses jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
Régészeti feltárások (megelőző- és próbafeltárások, tervásatások, megfigyelések) szakmai
irányítása, a feltárásokhoz kapcsolódó dokumentációs és adminisztratív feladatok ellátása,
nyilvántartási, gyűjteményi feladatokban való részvétel, tudományos feldolgozás és
ismeretterjesztő tevékenység (publikálás, kiállításrendezés, közművelődési programokban való
részvétel).
Amit kínálunk:
- változatos, sokszínű munka
- munkavégzés impozáns, történelmi környezetben
- barátságos légkör, fiatal, dinamikus és összetartó csapat
- stabil munkahely, fejlődési és kutatási lehetőség
- versenyképes bér, juttatási csomag
Pályázati feltételek:
- osztatlan egyetemi képzésben, vagy ezzel egyenértékű, MA képzésben szerzett régész,
őskor/népvándorlás kor szakirányú végzettség,
- legalább 3 év szakmai (régészeti, ásatási) tapasztalat,

- felhasználói szintű MS Office ismeret,
- legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete,
Elvárt kompetenciák:
- önálló és csapatmunkában való, kooperatív munkavégzés magas szintű képessége,
- megbízhatóság, precizitás, felelősség- és hivatástudat,
- magas szintű kommunikációs készség,
- stressztűrés és terhelhetőség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- rézkor, középső bronzkor, vagy késő vaskor specializáció,
- terepmunkában szerzett jelentős tapasztalat,
- múzeumi, gyűjteményi, tudományos munkában szerzett tapasztalat,
- grafikai és térinformatikai szoftverek felhasználói szintű ismerete (Photoshop, Corel,
AutoCad, QGIS, stb.),
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes önéletrajz,
- motivációs levél,
- a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm.
rendeletben foglaltak vállalása,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul személyes
adatai kezeléséhez.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a szilas.gabor@btm.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 25.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilas Gábor főosztályvezető nyújt, a
+36 20 464 2992-es telefonszámon.

