Csenger Város Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Petőfi Sándor Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó
Központ

Igazgató (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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Kossuth utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése. A
muzeális
intézményekről,
nyilvános
könyvtári
ellátásokról
és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata
és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének
biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény
dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása. A közművelődési feladatok
(kulturális
programok,
előadások,
rendezvények
szervezése,

olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői
megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok
ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény
költségvetésével összefüggő, hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok
ellátását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.
Egyszemélyi vezetőként felelős az intézmény törvényes működéséért,
hatékony és szabályos gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért,
irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Főiskola, Művelődésszervező,
Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat, amelyben a
pályázó vállalja intézményvezetővé történő megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget; Nyilatkozat, amelyben a
pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez;
Közművelődési
intézményvezetők
részére
gazdasági, vezetési, államháztartási ismeretek körében végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 többfunkciós kulturális intézmények vezetői részére meghirdetett
képesítés,általános gyermek és ifjúsági szakértői névjegyzékbe
vétel igazolása,PR kommunikáció területen szerzett végzettség,
közművelődési szakértő végzettség, kulturális emberi erőforrás
szakmenedzser végzettség,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simai Zoltán
nyújt, a 0644520522 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csenger Város Önkormányzat
címére történő megküldésével (4765 Csenger, Ady . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: XIV/2720/2019 , valamint a munkakör megnevezését:
Igazgató.
 Elektronikus úton Dr. Simai Zoltán részére a
drsimai@csenger.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre
beérkezett
dokumentumokkal
rendelkező
pályázó
vesz
részt.
Hiánypótlásnak nincs helye. A beérkezett pályázatokról a Képviselő- testület
zárt ülés keretében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.csenger.hu - 2019. május 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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.

