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Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

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

pályázatot hirdet

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca0 14.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 21. .

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 25.

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

Kommunikációs kapcsolattartás a helyi és a térségi civil szervezetivel. Adminisztratív
teendők átfogó és teljes körű végzése. Formális és informális szervezetek
létrehozásában, közművelődési, kulturális és sport kezdeményezések
megvalósításában való aktív közreműködés közösségi munkával. Kulturális, sport és
közösséget építő programok szervezése, ehhez kapcsolódó feladatok ellátása,
rendezvényszerevezés. Rendezvényeken való részvétel. Infokommunikációs feladatok
ellátása.

Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•         Közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         pályázatírásban és projektmendzsmentben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,
•         ECDL
•         Segédkönyvtárosi végzettség
•         Frontszemélyzeti képzés a kulturális intézmények látogatóbarát

szolgáltatásainak fejlesztéséhez

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs készség,
•         Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,
•         Kiváló szintű Szervezőkészség,
•         Kiváló szintű Csapatmunka,
•         Kiváló szintű Precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél
•         Részletes szakmai önéletrajz
•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a

pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
•         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata (pályázati

nyertesség esetén az eredeti okirat bemutatása)
•         Pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati

eljárással összefüggésben hozzájárul
•         Pályázó arra vonatkozó nyilatkozataiat, hogy a) nem áll cselekvőképességet

kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, b) kinevezése esetén munkaköri
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy László intézményvezető-
helyettes nyújt, a 0687571115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális

Intézménye címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fő utca
14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: DOK02M/2019 , valamint a munkakör megnevezését:
közművelődési munkatárs.

•         Személyesen: , Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I.
emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az
előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. az
eredménytelenül pályázókat a pályázó kiírója írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A
kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki

 
 

Nyomtatás


