2017. 05. 16.

Megtekintés

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 utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Olvasószolgálat, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, szakmai tárgyú adminisztráció,
valamint 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:
• Főiskola, Könyvtár szakos főiskolai diploma, vagy informatikus könyvtáros BA
képzés, vagy főiskolai szintű végzettség és segédkönyvtáros szakképesítés.,
• Felhasználói szintű Informatikai ismeretek,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,
• Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,
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• Könyvtáros munkakörben betöltött  Legalább 13 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű TextLib,
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű Kommunikációs készség
• Kiváló szintű Önálló munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
• Végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Endrédiné Szabó Erika nyújt, a
0622565115 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár címére
történő megküldésével (2060 Bicske, Kisfaludy utca 29. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2 ,
valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.
• Elektronikus úton Endrédiné Szabó Erika részére a info@nkvk.hu Email
címen keresztül
• Személyesen: Endrédiné Szabó Erika, Fejér megye, 2060 Bicske, Kisfaludy
utca 29. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása az intézmény által felállított szakmai bizottság döntése alapján
történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.bicske.hu  2017. május 19.
• www.bicskemuvhaz.hu  2017. május 19.
• www.nkvk.hu  2017. május 19.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkvk.hu honlapon
szerezhet.
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