
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

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

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

tájékoztató és ifjúsági könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.10.01-től 2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.

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

Napi  szintű  részvétel  a  tájékoztató  és  a  kölcsönzési  munkában.Ifjúsági  programok
szervezése és lebonyolítása, aktív részvétel az ifjúsági részleg működtetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés,
• Integrált könyvtári rendszerek használatában jártasság - 1 év alatti szakmai

tapasztalat,
• Programszervezői ismeretek - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű adatbázis-ismeret,
• büntetlen előélet
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben megszerzett gyakorlat (rendezvényszervezés is)
• Pedagógiai érzék vagy gyakorlat
• a Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

• Precíz, felelősségteljes munkavégzés, kezdeményezőkézség,
• Pozitív hozzáállás a feladathoz,
• Jó kommunikációs kézség,
• Az új iránti fogékonyság,
• Együttműködési képesség, csapatban való dolgozás képessége,
• Rugalmasság, terhelhetőség, team munkára való alkalmasság, kreativitás,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Az alkalmazás feltétele:hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami a közalkalmazottak

jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  20.§.  (2)  bekezdés  a)  és  d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgató helyettes részére a

fothy@gvkik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő mértéke: 3 hónap

Nyomtatás
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