Bogyiszló Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
művelődésszervező-könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7132 Bogyiszló Kossuth u. 30. – Művelődési Ház
Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28. - Könyvtár
Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 29. – Tájház (közérdekű muzeális kiállító hely)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési, fiókkönyvtári, közérdekű muzeális kiállító hely feladatai ellátására, szervezésére, közösségi tér
működtetésére.
• Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel.
• Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása.
• Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében és megvalósításában való
aktív részvétel• Testvér-települési kapcsolatokkal összefüggő feladatok.
• A település közérdekű muzeális kiállító helyének gondozása, nyitva tartása, alkalom szerinti
tárlatvezetés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

-

Főiskolai szintű művelődésszervező és könyvtáros- informatikus végzettség
Közművelődési területen szerzett - Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
önálló munkavégzés
jó konfliktuskezelés
társalgás szintű nyelvtudás angol és német nyelvből
integrált könyvtári rendszer teljes körű ismerete
vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok másolatok,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszló Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: művelődésszervezőkönyvtáros.
A munkakör betöltéséről bővebb információt Tóth István polgármester ad személyesen
ügyfélfogadásán vagy telefonon a 06 74 540 157-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra kerül sor. A pályázatok elbírálásáról
Tóth István, Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere, dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.október 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bogyiszlo.hu - 2018. szeptember 17.
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