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Megtekintés

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

könyvtáros asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Olvasó- és tájékoztató szolgálat, valamint feldolgozói munkafolyamatok hagyományos
és elektronikus eszközökkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
Könyvtáros asszisztensi szakképesítés, vagy annak megszerzése 3 éven belül
Felhasználói szintű Office-használat (word, excel, stb...)
Felhasználói szintű internetes alkalmazások

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=409670
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyermekfoglalkozásokban szerzett gyakorlatok és tapasztalatok.
Előnyt jelentő kompetenciák:
•

Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros András nyújt, a 95588001
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár címére
történő megküldésével (9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
35/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens.
• Elektronikus úton Szórádi Enikő részére a muvhaz.repcelak@repcenet.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az első két legjobb eredményt elérő pályázót személyes meghallgatásra hívjuk. A
személyes meghallgatást követően a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
dönt, és a döntésről írásban értesíti a pályázókat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.repcelak.hu - 2018. december 17.

Nyomtatás
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