
 

Katona Lajos Városi Könyvtár  
                         

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

Katona Lajos Városi Könyvtár  
olvasószolgálat 

 
olvasószolgálati könyvtáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.  

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

A könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, közreműködés az 
intézményi digitalizációban, Tájékoztató anyagok szerkesztése, az e-Magyarország Pont 
kezelése.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Középfokú képesítés, segédkönyvtáros,  
�         Német nyelv társalgási szintű nyelvtudás,  
�         legalább 3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
�         Középiskola/gimnázium, segédkönyvtárosi képesítés,  
�         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,  
�         legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  
�         gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret,  



�         képszerkesztő programok ismerete ; Szikla Integrált Könyvtári Rendszer ismerete 
; kiadványszerkesztő programok ismerete  

Elvárt kompetenciák:  

�         Jó szintű jó kommunikációs készség, rugalmasság, csapatmunka,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

�         Jó szintű jó kommunikációs képesség, rugalmasság, csapatmunka  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata ; 
érvényes erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mándli Gyula nyújt, a 06-27-311-335 
-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár címére történő 

megküldésével (2600 Vác, Budapesti főút 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2014 , valamint a 
munkakör megnevezését: olvasószolgálati könyvtáros.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 20.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Vác Város honlapja - 2014. szeptember 22. 
�         Katona Lajos Városi Könyvtár honlapja - 2014. szeptember 22. 
�         Váci Napló - 2014. szeptember 26. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatok borítékján kérjük feltüntetni az " Álláspályázat" feliratot!  
 


