Úrhida Község Önkormányzata pályázatot hirdet
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYES időtartamáig tartó közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8142 Úrhida, Kossuth utca 66.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása.
Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése,
kapcsolattartás a civil szervezetekkel, a település intézményeivel. A közösségi színtér működésének elősegítése, a
községi nyilvános könyvtár működtetése, könyvtári foglalkozások tartása, munkaköréből adódó adminisztrációs
feladatok ellátása. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos nyomon követése, a pályázatok
megvalósításában való aktív részvétel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Középiskola/gimnázium, közművelődési szakember szakképesítés,
•
B kategóriás jogosítvány,
•
Magyar állampolgárság
•
Cselekvőképesség
•
Büntetlen előélet
•
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
ECDL
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
Jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Szakmai önéletrajz;
•
Végzettséget igazoló okiratok másolata;
•
3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, ami a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy a hatósági bizonyítvány megkérését igazoló dokumentum;
•
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul;
•
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár József nyújt, a +36-20-941-7466 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bognár József részére a polgarmester@urhida.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Úrhida Község Önkormányzat Honlapja
2022. január 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.urhida.hu honlapon szerezhet.

