
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Könyvtár és Szabadidőközpont  

 

Könyvtár és szabadidő-központ 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: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 5.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kulturális és közművelődési programok szervezése, megvalósítása, kiállítások és 

konferenciák, találkozók szervezése.Tiszaszőlős község felnőtt és gyermek nyilvános 

könyvtárának jogszabályszerű feladatellátása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, Művelődésszervező ,  

         Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,  

         Vezetői szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Felhasználói szintű ECDL,  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Magyar állampolgárság.  

         Büntetlen előélet, 3 hónapnál régebbi erkölcsi bizonyítvány becsatolása.  



         Motivációs levél becsatolása a pályázathoz.  

         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó 

szakmai program.  

        Akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyama elvégzéséről 

tanúsítvány, vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat.  

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő adatkezeléséhez.  

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a 

képviselő-testület zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalja.  

   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban 

meghatározott véleményezők részére a pályázati anyag tartalmának 

megismeréséhez.  

     A szükséges vezetői szakmai tapasztalatról és gyakorlatról szóló munkaügyi 

okmányok fénymásolata. a  

         ECDL vizsgadokumentum fénymásolata.  

         Nyelvvizsga fénymásolata.  

         ECDL  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű Rugalmas munkaidő vállalása,  

         Kiváló szintű Pontosság, határozott fellépés. ,  

         Kiváló szintű Problémamegoldó és kommunikációs képesség.,  

         Jó szintű Tehetséggondozás, művészeti csoportok, civil szervezetek működésének 

támogatása, szponzori kapcsolat,  

         Jó szintű Széles körű társadalmi kapcsolatok teremtése, ápolása.,  

         Kiváló szintű Együttműködési készség civil szervezetekkel, önkormányzati 

intézményekkel.,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Diploma, nyelvvizsga, jogosítvány, ECDL vizsga  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes András nyújt, a 59/200122, 

70/3826255 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2018. , valamint a 

munkakör megnevezését: Könyvtár és szabadidőközpont vezető.  

         Elektronikus úton Kerekes András részére a polgarmester@tiszaszolos.hu E-mail 

címen keresztül  

Megjegyzés [MB1]:  



         Személyesen: Kerekes András, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, 

Fő út 21. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A képviselő-testület zárt ülésen határozattal dönt a pályázó kiválasztásáról és a vezetői 

megbízásról.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.tiszaszolos.hu - 2018. október 8. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszaszolos.hu honlapon 

szerezhet.  
  
 

Megjegyzés [MB2]:  


