Taliándörögd Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Taliándörögd közigazgatás területe
Taliándörögd község Önkormányzata

közművelődési szakember
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A települési közösségi művelődés szervezése, közművelődési alapszolgáltatások biztosítása , azok szakszerű biztosításában
közreműködés, a taliándörögdi közösségi színtér üzemeltetésében való közreműködés. Hagyományos művelődésszervezői
feladatok ellátása, gyermek és felnőtt korosztály számára kínált programok (ismeretterjesztő előadások, zenei programok,
tanfolyamok, szabadtéri fesztiválok) tervezése, szervezése és lebonyolítása. A helyi közösség bevonása: a község közművelődési
igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások, kezdeményezések
támogatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium, Szakirányú középfokú végzettség.,
ECDL
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, az előírt szakképesítés hiányában a pályázó nyilatkozata
arról, hogy kötelezettséget vállal legalább a szakirányú középfokú végzettség megszerzésére legkésőbb 2020.
december 31-ig, teljes körű erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylésének igazolása) , a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, a pályázó nyilatkozata adatok megismerésére, fényképes
önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohos József nyújt, a 06/20/281-5911 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Taliándörögd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8295 Taliándörögd,
Kossuth utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Td/42-1/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
•
Személyesen: Mohos József, Veszprém megye, 8295 Taliándörögd, Kossuth utca 39. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók közül a munkatársat Mohos József polgármester választja ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.taliandorogd.hu - 2019. január 21.
Taliándörögd község hirdetőtáblája - 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taliandorogd.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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