
                                                                
                                                                               

                                           
 

                                                                                                   Minősített Közművelődési Intézmény 
 

 
A vésztői Sinka István Művelődési Központ, 

 Népfőiskola és Városi Könyvtár 
(5530 Vésztő, Kossuth L. u. 43-47.) 

 

pályázatot hirdet 
                             

KÖNYVTÁROSI, KÖNYVTÁRVEZETŐI 

munkakör betöltésére. 
A jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű jogviszony, a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szerint, három 

hónap próbaidő kikötésével. 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:  

Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár,  

5530 Vésztő, Kossuth u. 49-51.  

 

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

Könyvtárosi, könyvtárvezetői feladatok ellátása, kölcsönzés, tájékoztatás, könyvtárhoz tartozó 

szakmai tárgyú adminisztratív feladatok. Munkavégzés időtartama, időbeosztása hétfőtől pén-

tekig 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között. Alkalmanként szombaton 9.00-13.00 óra között.  

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.  Lakhatás megoldható. 

                         

Pályázati feltételek: 

Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség 

Végzettségének, szakképzettségének megfelelő, jogviszonyban legalább ötéves szakmai gya-

korlat. 

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlá-

sától eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office ismeretek 

- nyelvismeret 

-  pályázatíró végzettség 

- projektvezetési tapasztalat 

- web 2.0 gyakorlat  

- számítástechnikai, informatikai végzettség 
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Előnyt jelentő kompetenciák: 

- kiváló kommunikációs készség 

- együttműködési készség, tolerancia, terhelhetőség, kezdeményezőkészség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz, előírt végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot iga-

zoló okiratok. A feladat elvégzésére vonatkozó szakmai elképzelések. Nyilatkozat, hogy a 

pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul. A pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. február 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csősz Ferenc, igazgató nyújt az 

20/2732-979 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi 

Könyvtár címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth u. 43-47.).  

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Könyvtáros, könyvtárvezető 

Elektronikus úton Csősz Ferenc részére a muvkozpont@veszto.hu;  e-mail címen keresztül.  

Személyesen, előzetes telefonos egyeztetést követően (20/273-2979):  

a Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár gazdasági irodájában 

(5530 Vésztő, Kossuth u. 43-47.) 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár igazgatója, mint mun-

káltató dönt az elbírálásról.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 1.  
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