
A szenttamási Gion Nándor Kulturális Központ pályázatot ír ki  

 

MUNKATÁRS ALKALMAZÁSÁRA 

 
Egy éves időszakra, teljes munkaidőre, előzetesen három hónapos próbaidővel. 
A pályázat célja egy fizetett munkatárs alkalmazása, aki a napi feladatokat látná el az 

emlékházban.  
A munkatárs feladatköre: 

 az emlékház látogatóinak fogadása (tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 
foglalkozások, helytörténeti séta), 

 az állandó kiállítás megőrzése, aktualizálása, bővítése, időszaki kiállítások 
szervezése, 

 további anyag felkutatása, gyűjtése (vásárlás, ajándékozás stb.), feldolgozása, 
rendszerezése, leltározása, raktározása és publikálása, 

 az emlékház képviselése tudományos konferenciákon, irodalmi rendezvényeken,  
a Gion-kutatók fogadása és szakmai segítése, 

 a működéshez szükséges anyagi források biztosítása (pályázatok a működéshez, 
fejlesztéshez, a rendezvények szervezéséhez), beszámolók készítése, elszámolások a 
támogatóknak, 

 a mindennapi karbantartási munkák szervezése (takarítás, fűnyírás, az épület és az 
udvar karbantartása stb.), 

 a Gion Nándor Szépirodalmi Pályázatok megszervezése, lebonyolítása (a pályázat 
meghirdetése, a zsűritagok kiválasztása, a beérkezett pályamunkák rendezése, kommunikáció a 
pályázókkal, a sajtóval való kapcsolattartás, az eredmény meghirdetése, a díjátadó ünnepség 
megszervezése és lebonyolítása, a pályázattal kapcsolatos adminisztratív tevékenységek 
lebonyolítása, a díjazott pályaművekből összeálló kötetek megszerkesztése, kapcsolattartás a 
könyvkiadókkal, a kötetek vajdasági és külföldi bemutatása stb.), 

 az emlékház promotálása (bemutatók szervezése, az emlékház bekapcsolása az 
idegenforgalomba),  

 az emlékház honlapjának folyamatos frissítése, 

 az emlékház rendezvényeinek megszervezése (ismeretterjesztő előadások, 
filmvetítések, jubileumi rendezvények stb.), 

 az emlékház kiadványainak gondozása (pl. Gion-bibliográfia folyamatos 
frissítése), 

 együttműködés és kapcsolattartás a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, a 
társszakmák képviselőivel, 

 kapcsolattartás a Gion-hagyaték jogörököseivel. 
 
Pályázati feltételek: 

–     egyetemi végzettség,  

 Gion Nándor életművének ismerete,  

 szervezői és kommunikációs készség,  

 az alapvevő elektronikus kommunikáció eszközeinek ismerete (internet, 
szövegszerkesztés stb.). 

 
A pályázáshoz szükséges dokumentáció: 

 az iskolai végzettségről szóló igazolás fénymásolata, 



 bizonylat a munkaközvetítőtől 

 személyi igazolvány fénymásolata vagy kivonata, 

 motivációs levél, 

 életrajz (a pályázó elérhetőségével). 
 
Jelentkezni lehet a következő címen: 
 
Gion Nándor Kulturális Központ  
21 480 Srbobran/Szenttamás 
Popovača venac 30 
 
Bővebb információ a 063 253 606 –os telefonszámon,  
vagy a gionnandoremlekhaz@gmail.com ímél címen kapható 
 
Jelentkezési határidő: 
2022. június 15. 
 


