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Balassagyarmat Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Madách Imre Városi Könyvtár 
 

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.05.01-2024.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.

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

Az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, gondoskodás az intézmény
működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről,
betartásáról; az intézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval,
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti
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segédkönyvtáros szakképesítés,
•         végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
•         a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti
vagyonnyilatkozat tétel

•         cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem
áll foglalkozástól eltiltás alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza
•         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló,

fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó vezetési program
•         a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
•         a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás
•         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak pályázati eljáráson

belüli kezeléséről
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat

megtárgyalását
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tunyoginé dr. Gálik Ágnes
aljegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Város Önkormányzata címére

történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÖHI/856/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár
igazgató.

•         Személyesen: Vida Tibor, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alakított
Szakmai bizottság hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot,
hogy még érvényes pályázatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa
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A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Balassagyarmat Város Honlapja - 2019. március 11.
•         Balassagyarmati Városi TV Képújsága - 2019. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balassagyarmat.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

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


