
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Enying 
                        

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

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Enying 

gyermekkönyvtáros 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 45. 

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

gyermekkönyvtárosi munka 

Illetmény és juttatások:

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

         Főiskola, könyvtáros / informatikus-könyvtáros, 
         Közművelődési könyvtárban töltött gyermekkönyvtárosi - Legalább 1-3 

év szakmai tapasztalat, 
         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Főiskola, tanár/tanító, 
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási 

szintű nyelvtudás, 



         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret, 
         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások, 
         ECDL 
  Kézműves  tanfolyamokon  szerzett  végzettség,  rendezvényszervezői 

jártasság. 
         Textlib könyvtári rendszer ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

         Jó szintű önálló munkavégzés, 
         rugalmasság, 
         dinamizmus, 
         szervezői készség, 
         pontosság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz, szakmai  végzettsége(ke)t és egyéb képesítéseket 
igazoló bizonyítványok másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 26. 

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan további  információt  Rideg Lászlóné nyújt,  a 
06-22-372-169, 06-30-216-16-95 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 

Enying címére történő megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 
45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 116/2009, valamint a munkakör megnevezését: 
gyermekkönyvtáros. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül az intézményvezető 
előzetes szűrése alapján kerülnek behívásra, személyes elbeszélgetésre a jelöltek. 
Az intézményvezető a pályázati anyag értékelése és az interjún tapasztaltak alapján 
választja ki a megfelelő jelöltet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



         Enying Város Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája - 2009. 
november 11.

         Városi Könyvtár honlapja - 2009. november 11.
         Enyingi Hírmondó novemberi száma

 


