Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Βιβλιοθηκών & Μουσείων
Τµήµα:
Πινακοθήκης και Εικαστικών ∆ραστηριοτήτων
Προϊστάµενος Πινακοθήκης και Εικαστικών
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
∆ραστηριοτήτων
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος του Τµήµατος Πινακοθήκης &
Εικαστικών ∆ραστηριοτήτων, Επιµελητής
Εικαστικών Εκθέσεων και υπεύθυνος
Συλλογών Πινακοθήκης και Μουσείων

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ, ΤΕ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
-

-

-

-

Η µέριµνα για τη µελέτη, ταξινόµηση, συντήρηση, διάσωση των έργων τέχνης των
συλλογών της Πινακοθήκης. Η προβολή των έργων τέχνης που διαθέτει. Ο
εµπλουτισµός των συλλογών µε εικαστικά έργα καλλιτεχνών κυρίως από τη
Θεσσαλονίκη και το βορειοελλαδικό χώρο.
Μέριµνα για την παρουσίαση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των Έργων της
∆ηµοτικής Πινακοθήκης και γενικότερα έργων τέχνης και αντικειµένων µε ιστορική
– καλλιτεχνική αξία του Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισµού που
συγκεντρώνονται από αγορές, δωρεές, ανταλλαγές.
∆ιοργάνωση εκθέσεων (είτε αυτόνοµα, είτε από κοινού µε εξωτερικούς συνεργάτες
της Πινακοθήκης ή αντίστοιχα στελέχη συνεργαζόµενων πινακοθηκών).
Αλληλογραφία που αφορά στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκθέσεων του Τµήµατος.
Φροντίδα για την ασφαλή µεταφορά των έργων της Πινακοθήκης, άλλων
ιδρυµάτων ή συλλεκτών στο χώρο πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων.
Συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα πολιτισµού και την από κοινού πραγµατοποίηση
εικαστικών εκθέσεων.
∆ιαχείριση αιτηµάτων πολιτών και φορέων για παραχώρηση των εκθεσιακών
χώρων.
Επιµέλεια εντύπων (κατάλογοι, προσκλήσεις, αφίσες και banner κ.α.) για τις
ανάγκες εκθέσεων – εκδηλώσεων.
Μέριµνα για τις δηµόσιες σχέσεις του Τµήµατος (portal του ∆ήµου, σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης, αποστολή δελτίων τύπου και προσκλήσεων εκδηλώσεων –
εκθέσεων ). Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων.
Συµµετοχή σε εγκαίνια εκθέσεων και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Τµήµατος.
∆ιοργάνωση και πραγµατοποίηση ξεναγήσεων σχολείων ή άλλων φορέων.
Επιµέλεια της προβολής των Συλλογών της Πινακοθήκης µε διάφορους τρόπους:
Ψηφιακή αποτύπωση των συλλογών ή τµηµάτων αυτών. Ανάρτηση συλλογών σε
ειδικές ιστοσελίδες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και σε κάθε πρόσφορο ψηφιακό µέσο
κοινωνικής δικτύωσης. ∆ιαχείριση πνευµατικών δικαιωµάτων των έργων της
Πινακοθήκης. Μέριµνα για την ανάρτηση και τον υποµνηµατισµό των έργων.
Οργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων εκθέσεων.
Συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης της ∆/νσης: Καταγραφή
αναγκών του Τµήµατος. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προµήθειες και
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-

υπηρεσίες.
Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
- ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕK∆ΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
Εκπαίδευση: Πτυχίο Τµήµατος ή Σχολής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της
αλλοδαπής. Απαραίτητη η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείµενο,
Ιστορία τέχνης ή Καλές τέχνες ή Μουσειολογία.
Βασικές γνώσεις: Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστή (word/excel/access/PowerPoint/
publisher/picture manager).
Ξένες γλώσσες: Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυµητή η γνώση
δεύτερης γλώσσας.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:

……………..
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ver.1.0 date 01/07/2014
∆ήµος Θεσσαλονίκης

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………..
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Σελ. 2/2

