Celldömölk Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár
igazgatói álláshely (magasabb vezetı)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2011.01.01.-2015.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9500 Celldömölk, Géfin tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Felelıs a Kemenesaljai Mővelıdési Központ- és Könyvtár törvényes és szakszerő
tevékenységéért. Biztosítja a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit. Tervezi,
szervezi és irányítja az intézményben folyó közmővelıdési, közgyőjteményi szakmai munkát.
Kialakítja az intézmény szervezeti struktúráját. A fenntartó által meghatározott
költségvetésbıl biztosítja az intézmény mőködési, személyi, és tárgyi feltételeit.
Jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és emellett fıiskolai könyvtárosi, vagy fıiskolai közmővelıdési
képzettség, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl szóló
1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmővelıdési intézményvezetıi
tanfolyam eredményes elvégzése, továbbá kiemelkedı szakmai vagy tudományos
tevékenység végzése.,






Közmővelıdés vagy könyvtárügy területén - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Cselekvıképesség, büntetlen elıélet.
nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásáról.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Szakmai önéletrajz, vezetıi program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Gábor nyújt, a 0695525812 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történı
megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: C/6262/0/2010,
valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 Személyesen: Gyuricza Imre, Vas megye, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezıket a pályázatok elbírálását elıkészítı bizottság meghallgatja. A döntést a
Képviselı testület hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Új Kemenesalja - 2010. október 22.
 Celldömölk város honlapja - 2010. október 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2010. október 23.

A pályázati kiírás közzétevıje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

