A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7030 Paks, Villany utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Felnőtt olvasószolgálati feladatok ellátása, helytörténeti állomány
honlapszerkesztés, oktatás (könyvtári órák, internethasználati tanfolyamok)

gondozása,

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, szakirányú szakképzettség (könyvtáros, informatikus könyvtáros)
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás
 ECDL
 Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Orosz nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 Oktatásban, képzésben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat
 Helyismereti munkában, kutatómunkában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat
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Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű kommunikációs készség, pedagógia érzék
 Kiváló szintű rugalmasság, szervezőkészség
 Kiváló szintű precizitás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pumerscheinné Bedekovity Zóra nyújt,
a 75/830-370 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
címére történő megküldésével (7030 Paks, Villany utca 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 2017/2 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
vagy
 Elektronikus úton Pumerscheinné Bedekovity Zóra részére a
zora@paks.hu e-mail címen keresztül
 Személyesen: Pumerscheinné Bedekovity Zóra, Tolna megye, 7030
Paks, Villany utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 paks.hu - 2017. december 5.
 vkpaks.hu - 2017. december 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a vkpaks.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
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