
Pétervására Város Önkormányzata

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

Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Szent Márton út 3.

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

Intézményvezetői 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, Könyvtárosi, közművelődési képzettség,
• szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
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• cselekvőképesség
• kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység
• nem szakirányú egyetemi végzettség esetén felsőfokú szakirányú munkaköri

szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz
• vezetői program
• a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolata
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt

személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő  kezeléséhez,  a
véleményezők  és  döntéshozók  részére  történő  megismertetéséhez,
sokszorosításához és továbbításához hozzájárul

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt
ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 18.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Eged  István  -  polgármester
nyújt, a 36/568-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pétervására Város Önkormányzata címére

történő megküldésével (3250 Pétervására, Szabadság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Pm/62/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

• Személyesen: Eged István - polgármester, Heves megye, 3250 Pétervására,
Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

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

Nyomtatás
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