Herceghalom Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Herceghalom Községi Könyvtára
könyvtárvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
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, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti, és az
intézményalapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését
az intézmény törvényes működése érdekében. Felügyeli az intézmény költségvetésében foglaltak
betartását.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:







Egyetem, könyvtáros,
Könyvtárosi munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Végzettséget igazoló okmány(ok) másola.
Szakmai önéletrajz.
Szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolás.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Judit nyújt, a 06-23/530-560 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 370-1/2013. , valamint a beosztás
megnevezését: könyvtárvezető.
vagy
 Elektronikus úton dr. Kovács Judit részére a titkar@herceghalom.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.herceghalom.hu - 2013. április 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. április 24.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 8.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

