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Katona Lajos Városi Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásárólszóló" 1992. évi)OC(ll. tÓrvény 20lA- $ alapján
pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár

kö nyvtáros asszisztens

munkakör betÖltésére.

A közalkal mazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kÖzalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás je l lege :

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti ÍőÚt37.

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

Könyvtári gyűjtemény gondoása, olvasószolgálati feladatok ellátása, gyermekkönyvtári feladatok ellátása, közreműkö

digitalizációban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ''KÖzalkalmazottak jogállásáról szólÓ'' 1992. évi )Cülll. törvény rendelkezé

irányadók'

Pályázati feltételek:

$ KozépfokÚképesítés, könyvtárosasszisáens,
$ szakmai tapasáalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

$ Felhasználóiszintűlnformatikairendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

$ Angol nyelvből alapfokú C típusÚ szakmai nyelwizsga' alap szintű nyelvtudás,

$ Német nyelvből alapfokú C típusÚ szakmai nyelwizsga, alap szintű nyelvtudás,

$ szakmai tapasáalat - Legalább 1_3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

s Jó szintű csapatmunka, kommunikációs készség, rugalmasság, teherbírás,

A, pály ázat része ként be ny újtandó i ratok, i gazolások:

$ Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazolo'okiratok másolata, érvényes e

bizonyítvány
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A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakÖr legkorábban a pályázatok elbÍrálását követően azonnal betÖlthető.

A pály ázat be ny újtásának határideje : 20 1 5. szeptember 28.

Apályázahi kiírással kapcsolatosan további információt Jancskár Judit nyÚjt, a 271311-335 _os telefonszámon.

A pá}y ázatok be nyújtásának m ódja:
$ Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2600 Vác, Budapesti

37' ). Kérjtjk a borítékon feltÜntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11012015, valamint a
mu n kakÖr meg nevezését: kÖnyvtáros asszisáens.

$ Személyesen: Jancskár Judit, Pest megye, 2600 Vác' Budapesti főÚt 37. .

A pály ázat e lbírálásának m ódja' re ndje :

Bizottsági dÖntés

Apályázat elbírálásának határideje: 2015. október 9.

Apályázati kiírás további közzétételének helye' ideje:

$ Katona Lajos Városi Kcinyvtár honlapja - 2015. augusZus 28.

$ Vác város honlapja - 2015' augusztus 28'
$ Váci NaplÓ - 20'15. augusáus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www'klvk.vac.hu honlapon szerezhet.

A KÖZGÁLLÁS pubtikálási időpontja: 20'15. augusztus 28.

Apályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási lntézet (NKl). A pályázali kiírás a munkáltató által az NKlrészére meg

adatokat tartalmaza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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