Városi Művelődési Ház és Könyvtár
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Városi Művelődési Ház és Könyvtár
könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Kölcsey utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Olvasószolgálati és tájékoztató munka szakszerű végzése; csoportok fogadása, számukra
könyvtári foglalkozások tartása és rendezvények szervezése, az állomány gondozása, raktári
rend biztosítása, kapcsolattartás társintézményekkel, civil szervezetekkel, bekapcsolódás az
intézmény életébe
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Főiskola, tanár, könyvtáros,
könyvtárhasználati ismeretek területen és szervezés területén szerzett - Legalább 5
év feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár,
 a helyi oktatási és közművelődési életben szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:



Jó szintű önálló munkavégzés, szervezői készség, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okiratok másolata
motivációs levél
az állás betöltésével kapcsolatos elképzelések (max. 2 oldal)
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelmét igazoló
űrlap

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Városi Művelődési Ház és Könyvtár címére történő
megküldésével (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2009, valamint
a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 Személyesen: Boros Beáta igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes,
Hősök tere 12. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Biharkeresztes Város Honlapja - 2009. november 13.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

