Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csanádpalotai 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, 2017.06.012022.05.31.ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti az intézményt, felelős az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek,
jogszabályban meghatározott követelmények megfelelő ellátásáért. Az intézmény
személyi állománya körében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Szükség szerint
elkészíti, folyamatosan aktualizálja az intézményt érintő szabályzatokat, jelentéseket,
beszámolókat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos
szakmai intézményekkel. Közreműködik a pályázatok figyelésében, készítésében és
elszámolásában. Gondoskodik az intézmény minőségpolitikai célkitűzésinek
megvalósításáról. Részt vesz a fenntartó önkormányzat testületi ülésein meghívás
alapján és tájékoztatja a fenntartót az intézmény működéséről, mind gazdasági, mind
szakmai szempontból.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• Az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban  Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Betöltött 18. életév
• Magyar állampolgárság
•
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B.§ alapján szakirányú egyetemi
végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi
képesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a büntetlen előélet és annak
igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé).
• Szakmai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata
•
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyag a pályázati eljárásban
résztvevőknek kiadható és ebből a célból sokszorosítható, valamint arról, hogy
a pályázó hozzájárul a pályázat nyilvános ülésen való tárgyalásához
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
•

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perneki László alpolgármester
nyújt, a 62/263001 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő
testülete címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László
tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 6652/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
Intézményvezető.
• Személyesen: BánPriskó Erzsébet, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, véleménye alapján a
képviselő testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.csanadpalota.hu  2017. március 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadpalota.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 1.
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.

Nyomtatás

