
BEMKK Petőfi Művelődési Központ - Bicske 
                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 közművelődési szakember (programszervező) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A Művelődési Központ és a Fiatalok Háza ifjúsági- és felnőtt programjainak megszervezése, lebonyolítása. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        Pályázati feltételek: -  Felsőfokú képesítés, Szakirányú főiskolai végzettség, felsőfokú 

közművelődési képesítés (művelődésszervező szak, felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés), 
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), -  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- A közművelődés területén szerzett egyéb speciális szakismeret -  Közművelődésben megszerzett szakmai tapasztalat 
-  Helyismeret - Művelődéstechnikai eszközök készségszintű használata 



-  Felsőfokú kommunikációs végzettség 
Elvárt kompetenciák: 

- Kiváló szintű Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő 
készség, önálló, precíz munkavégzés, kreativitás., 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
-  Fényképes szakmai önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti), vagy annak 

megkéréséről szóló igazolás - A végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 25. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Richter Gábor nyújt, a 06-22/951-299 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

-  Postai úton, a pályázatnak a BEMKK Petőfi Művelődési Központ - 
Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Kossuth tér 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017/SZ , valamint a munkakör 
megnevezését: közművelődési szakember (programszervező). 

- Személyesen: Richter Gábor, 2060 Bicske, Kossuth tér 20.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálása az intézmény által felállított szakmai bizottság 
döntése alapján történik. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.bicske.hu  www.bicskemuvhaz.hu. kozigallas.gov.hu  
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicskemuvhaz.hu honlapon szerezhet. 
  


