Az Ipolyi Közművelődési Központ könyvtára pályázatot hirdet
könyvtáros /vagy segédkönyvtáros vagy
könyvtáros asszisztens/
munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Pánthy
E. u. 2-6.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
a könyvtár média és ifjúsági részlegében részvétel a következő feladatokban,
végzettségnek megfelelően az informatikus könyvtáros irányításával:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

olvasószolgálati és tájékoztató munka;
(AV dokumentumok rendelése és feldolgozása),
az állomány karbantartása;
a raktári rend biztosítása;
rendezvények előkészítése és lebonyolítása;
iskolai csoportok fogadása, könyvtári foglalkozások lebonyolítása vagy segítése;
média- és olvasásnépszerűsítő vetélkedők, táborok szervezése, lebonyolítása, vagy
annak segítése;
ifjúsági klub vezetése, vagy segítése;
filmklub szervezése;
a közösségi média felületeken a részleggel kapcsolatos információk közzététele;
kapcsolattartás a város közoktatási intézményeivel.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

minimum érettségi
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•
•
•

szakirányú felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy középfokú könyvtáros végzettség
könyvtári munkakörben szerzett korábbi tapasztalat
TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete,
pedagógus szakképzettség
egyéb, a betöltött álláshellyel kapcsolatos végzettség
idegen nyelv ismerete
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Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•
•
•

használó központú szemléletmód, empátia, tolerancia
nyitottság és kreativitás
precíz, önálló munkavégzés
megfelelő kommunikációs képesség
megfelelő problémamegoldó készség
terhelhetőség
csapatban való dolgozás
rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•

iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
fényképes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja azt is, hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, figyelembe véve, hogy a pályázó a
munkakörében 18 életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartásra alkalmas),
illetve az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait
a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhetik és kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. március 1-jével tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal László igazgató nyújt a
+36-20/4218402-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a hajnallaszlo@gmail.com e-mail címre. A tárgyban kérjük feltüntetni a
pályázatban szereplő munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatokat benyújtók személyes
meghallgatását követően a törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központ vezetője, mint
munkáltató dönt az elbírálásról. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek
minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A foglalkoztatás 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) alapján történik.
A munkakör betöltésének kezdete a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása
esetén lehetséges.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Három hónap próbaidő.
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