
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
                        

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

pályázatot hirdet 

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár  
 

könyvtáros 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 45. 

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

Kölcsönzés, könyvtári ügyelet, kölcsönzési nyilvántartás, olvasószolgálat, 
tájékoztatás, előjegyzések, szabadpolcos állományrész gondozása, 
állományellenőrzés, könyvtárlátogatások vezetése, rendezvények 
szervezése 

Illetmény és juttatások: 

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

 Főiskola, könyvtáros, 

 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet 



 cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 Tanítóképzőben szerzett vagy általános iskolai tanár végzettség 

Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, 
szakmai igényesség, 

 Jó kommunikációs és problémamegoldó készség, 

 Nyitottság, 

 Kreativitás, 

 Empátia, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

 részletes fényképes szakmai önéletrajz 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az 
arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata 
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) 

 bizonyítványmásolat(ok), 

 motivációs levél 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt 
vevő vagy azt véleményező személyek a teljes pályázati 
anyagba betekinthessenek 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. december 28. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes Diána nyújt, 
a 06-22/372-128 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Vas Gereben Művelődési Ház és 
Könyvtár címére történő megküldésével (8130 Enying, Bocskai 
utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 01/4310-1/2018 , valamint a 
munkakör megnevezését: könyvtáros. 



 Elektronikus úton Nemes Diána részére a 
enying@vasgmuvhaz.axelero.net E-mail címen keresztül 

 Személyesen: Nemes Diána, Fejér megye, 8130 Enying, 
Bocskai utca 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Enying Város Honlapja - 2018. november 14. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu 
honlapon szerezhet. 
 


