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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma, kiállításai a 
100-200 évvel ezelőtti magyar vidéki életbe repítenek, ahol a faluképbe rendezett tájegységek 
terein, utcasorain sétálva nemcsak a népi építészetet, hanem a lakáskultúrát és életmódot is 
megismerhetik a látogatók. A múzeum egyes helyszínein megelevenítjük a paraszti 
hétköznapok mozzanatait, többek között a perecsütést, tartósítást, hagyományos mosást, kerti 
munkálatokat, gyertyamártást stb. Emellett lassan feledésbe merülő mesterségek, mint a 
tímár, vagy vízimolnár egyes tevékenységeit is bemutató játékos foglalkozással hozzuk 
közelebb a látogatókat a népi életmód megismeréséhez.  
 
Keressük azokat a leendő hagyományőröket, akik elhivatottságot éreznek a népi kultúra 
iránt, szeretnék jó levegőn, szép környezetben végezni munkájukat.  
A fent említett tevékenységnek megfelelő képzést és tréninget biztosítunk. 
 
 
Feladatok 
 

• Egy- egy tevékenység bemutatása, mint például szappanfőzés, a gyertyamártás 
ismertetése, vízimalom működtetése stb. 

• Egy adott ház és porta felügyelete 
• A látogatók informálása a házban található kiállításról, a múzeumról, a múzeumi 

programokról 
• A rábízott épület tisztán tartása, környezetének gondozása 

 
A munkavégzés helye 
 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 
 
Pályázati feltételek, elvárások 
 

• Középfokú végzettség 
• Büntetlen előélet 
• Cselekvőképesség 
• Magyar állampolgárság 

 
Elvárt kompetenciák 
 

• Kiváló kommunikációs készség 
• Önálló munkavégzés 
• Pontosság 
• Tanulékonyság 
• Csapatszellem 
• Jó alkalmazkodóképesség 



 
A felvételnél előnyt jelent 
 

• Valamely népi mesterség ismerete 
• Kézügyesség (fafaragás, hímzés, horgolás, sütés- főzés ismerete) 
• Idegen nyelv ismerete 
• Kerti munkák ismerete 

 
Amit nyújtunk 
 

• Egy- egy feledésbe merült népi tevékenység vagy mesterség megismerésének 
lehetőségét, mint például a gyertyamártás, szappanfőzés, stb.. Az adott feladatkörhöz 
kapcsolódó képzést, valamint átfogó ismeretet a múzeum működéséről 

 
Munkarend 
 

• Határozott időre szóló megbízatás 2017. augusztus1-től, november 5- ig. 
• Munkavégzés 4 illetve 8 órás foglalkoztatásban, a múzeum nyitva tartásához igazodva 

 
Bérezés 
 

• Közalkalmazotti bértábla szerint 
 
 
 
A jelentkezés feltétele: 
A fényképes önéletrajzokat 2017. július 23-ig, a lili.hever@sznm.hu e-mail címre várjuk. 
 
További információ: 
Hevér Lilitől a lili.hever@sznm.hu, 06-26/502-553 ill. 06-30/411-4877 telefonszámon 
hétköznap 9 és 16 óra között. 
 
 
 


