
BEMKK-Nagy Károly Városi Könyvtár 

 

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

pályázatot hirdet 

 

BEMKK-Nagy Károly Városi Könyvtár 

 

Könyvtáros 
munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2060 Bicske, Kisfaludy u. 29. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás, bibliográfiai 

leírások készítése, TextLib rendszergazdai feladatok ellátása, szakmai tárgyú adminisztráció, 

gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások, programok szervezése, lebonyolítása. Az 

intézmény rendezvényeihez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 
         Könyvtár szakos főiskolai diploma vagy informatikus könyvtáros BA képzés 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány  

         TextLib könyvtári integrált könyvtári rendszer ismerete  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat  

         Jó kommunikációs készség 

 Nyelvismeret 

         Önálló munkavégzés  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         szakmai önéletrajz  

         a végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata  

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

       a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör betölthető legkorábban 2016. szeptember 1-től. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 30.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, a pályázatnak a BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár címére történő 

megküldésével (2060 Bicske,  Kisfaludy u. 29.. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a, a 

munkakör megnevezését: „könyvtáros”.   

- Személyesen: a BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár 2060 Bicske,  Kisfaludy u. 29.  

- elektronikus úton: a pályázat és mellékleteinek az info@nkvk.hu címre való 

megküldésével. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az igazgató hoz döntést. A 

pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekintheti, és azt 

nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a pályázat beadásával kapcsolatban 

felmerült költség megtérítését.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 24. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
- www.bicske.hu 

- www.nkvk.hu 

- www.bicskemuvhaz.hu 

- www.kozigallas.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen, munkanapokon 9-16 óráig a BEMKK 

Nagy Károly Városi Könyvtár 2060 Bicske,  Kisfaludy u. 29. Kizárólag a hiánytalanul és 

időben beérkezett pályázatokat tudjuk figyelembe venni. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkvk.hu honlapon szerezhet.  

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 21. 
 

http://www.bicske.hu/
http://www.nkvk.hu/
http://www.bicskemuvhaz.hu/
http://www.kozigallas.hu/

