
Győrújbarát Község Önkormányzata

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

Győrújbarát Község Önkormányzata

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

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

A  községi  nyilvános  könyvtár  szakmai  vezetése  és  a  munkaköréből  adódó
adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Főiskola, könyvtáros szakirány vagy informatikus-könyvtáros,
• szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az

igénylésről
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=581837
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, közművelődési végzettség,
• könyvtáros - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Csala Ágnes nyújt, a
0620-3212889 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Győrújbarát Község Önkormányzata címére

történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
6361/2021 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

• Elektronikus úton Kóbor Attila részére a polgarmester@gyorujbarat.hu E-mail
címen keresztül

• Személyesen: Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal titkársága, Győr-Moson-
Sopron megye, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• gyorujbarat.hu - 2021. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 16.

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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