
A közalkalmazottak jogállásáról szóló a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 

 KÖNYVTÁROS 

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra, 2 műszak a könyvtár nyitvatartási rendje szerint 

 

A munkavégzés helye: A Halis István Városi Könyvtár könyvtári szolgáltató helyei 

 

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

tájékoztatás, hozzá tartozó tartalmi feltárás, állománygyarapítás és állománygondozás feladatainak ellátása a könyvtár 

szolgáltatóhelyein. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:   

 főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez 

szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 1-3 év könyvtáros szakmai tapasztalat 

 TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete 

 A hivk.hu és a nagykar.hu  könyvtári portálok felhasználói szintű ismerete 

 Használói szintű jártasság internetes és MS Office alkalmazásokban 

 Angol vagy német idegennyelv-ismeret 

 Jó kommunikációs képesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   

 végzettségeket, képesítéseket igazoló dokumentumok 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 szakmai önéletrajz 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.07.17. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.07. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton. Postacím: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. 

 Elektronikus úton: kardosferenc@nagykar.hu; info@nagykar.hu 

Személyesen nem veszünk át pályázatokat! 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Személyesen nem veszünk át pályázatot, csak postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani! 

A beérkezett pályázatokról - az igazgatóhelyettessel történt egyeztetést követően - az igazgató dönt.  

A benyújtási határidőn túl beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07 12. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 közigállás.gov.hu  

 a könyvtár honlapján: hivk.hu 

 Nagykanizsa város hivatalos honlapján: nagykanizsa.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: - 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ található: Kardos Ferenc igazgatóhelyettes Email: 

kardosferenc@gmail.com,  T: 06306287268 

mailto:kardosferenc@nagykar.hu

