Műtárgyvédelmi segítőtárs
A Budapesti Történeti Múzeum páratlanul gazdag gyűjteményének
folyamatos és hosszú távú gondozása egy jól szervezett, szigorúan
szabályozott folyamat során zajlik. Ebbe kapcsolódhat be az a néhány fő,
aki műtárgyvédelmi segítőtársként, önkéntesként kapcsolódik be
munkánkba. A restaurátor, illetve a gyűjteménykezelő szakmai
felügyeletével, irányításával, a múzeumi jogszabályok, valamint a
műtárgyvédelmi előírások betartása mellett végzi majd a műtárgyak
mozgatását, csomagolását, tisztítását.
Mi a tevékenység?
● Műtárgyak, régészeti anyagok elsődleges tisztítása, portalanítása
● Elkötelezett és lelkiismeretes munkavégzés a műtárgyak megőrzése,
állapotuk javítása érdekében a restaurálás etikai szabályainak
betartásával
● Az útmutatást betartva csapatmunkában, a múzeum
szakalkalmazottaival együttműködve végezhető tevékenység
Téged várunk, ha…
● igényes vagy munkádra és precízen dolgozol,
● szívesen tekintesz bele egy szakma részleteibe irányítás mellett,
● kézügyességedet és tárgyszeretetedet szeretnéd megélni és
kamatoztatni,
● elkötelezett vagy a műtárgyak megőrzése mellett,
● szívesen töltesz 8 órát, alkalmanként min. 4 órát havonta, legalább
négy hónapon át velünk a fenti feladatok mentén
Mikor és hol van szükségünk a segítségedre?
● Hétköznapokon, munkaidőben, előzetesen egyeztetett beosztás
szerint
● Egyeztetés szerint: BTM Kiscelli Múzeumban
● Havonta min. 8 órában (ez kb. 2-3 alkalmat jelent)
Hogy segítünk a betanulásban?
● A kiválasztott önkénteseket 2 alkalommal 4 órás workshop
keretében felkészítjük a tevékenységre, az első workshopot 2022.
június 21-én kedden 16:00-20:00 között tartjuk.
● A tárgyi javak csomagolása, mozgatása, tisztítása speciális
elköteleződést, szabálykövetést igényel, a szükséges tudást a
képzés keretében és a munka folyamatos támogatása során átadjuk
önkénteseinknek.
Miért éri meg neked?
Ha nálunk leszel önkéntes, olyan helyekre juthatsz be, ahova egy átlagos
látogató sose tette be a lábát, és olyan tevékenységet végezhetsz, amiről
keveset lehet látogatóként tudni. Ha tanulnál, csapatban dolgoznál, fizikai

felfrissülésre vágysz, miközben számunkra hasznos munkát végzel, itt a
helyed.
Bekerülsz egy jó hangulatú munkatársi közegbe, és ugyan nem válsz
munkatárssá, szeretnénk rád részben úgy tekinteni. Ezért a jól végzett
önkéntes tevékenységet az alábbi, munkatársaknak is járó
kedvezményekkel jutalmazzuk:
- A BTM tagintézményei által szervezett táborok az önkéntesek
gyermekeinek/unokáinak kedvezménnyel látogathatóak
- Más múzeumok által szervezett szakmai tárlatvezetéseken való
részvétel lehetősége
- A BTM Aquincumi Múzeum, a BTM Vármúzeum, a BTM Kiscelli
Múzeum, a BTM Budapest Galéria kiállításai és rendezvényei az
önkéntes kézikönyvben irányadó módon ingyenesen látogathatók
- A Várkapitányság büféjében vásárlási kedvezmény
- Múzeumi kiadványok kedvezményes megvásárlása
Amennyiben szükséged van referenciára az önkéntes tevékenységről, ezt
szívesen megírjuk neked.
Jelentkezni a nyári kiválasztási körre 2022. június 10-ig lehet az alábbi
űrlap kitöltésével.
Szeretettel várjuk a jelentkezésed!
További információ:www.btm.hu, onkentes@btm.hu
További önkéntes pozíciók:
- Rendezvénykoordinációs önkéntes
- Adatbűvész
- Önkéntes előadóművész
- Kortárs közönség- és programszervező

