Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Jókai Mór Városi Könyvtár

könyvtárigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A könyvtár költségvetésében biztosított állománybeszerzésre fordítható összeg
célszerű
felosztása,
felhasználása.
Könyvtári
szerződések
előkészítése,
polgármesterrel, jegyzővel és gazdasági előadóval történő egyeztetése. Beszámolók,
tájékoztatók elkészítése.Pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok elkészítése. Leltár
előkészítése, lebonyolításának megszervezése. Törlési jegyzékek továbbítása.
Statisztikai jelentések elkészítése, továbbítása. Könyvtári rendezvények szervezése,
koordinálása, lebonyolítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•
•
•
•

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi végzettséggel,
Könyvtárosi munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Legfontosabb személyi adatok, szakmai önéletrajz
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a helyzetelemzésre épülő
működési és szakmai elképzelés, különös tekintettel a szakmai színvonal
emelésére, a jelenlegi körülmények között.
Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, de az eredeti
dokumentumok bemutatása az elbírálás során kötelező.
Bűntetlen előélet igazolása: a kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány.
Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hefler Cecília nyújt, a 0628/583-102 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 41-2/2017/31 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
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