Kislángi Általános Művelődési Központ pályázatot hirdet a
Kislángi ÁMK Művelődési Ház, Könyvtár, Faluház
intézményegység vezető munkakörének betöltésére.
Az intézményegység vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében
végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását,
irányítását, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartását.
Munkavégzés helye: Kislángi ÁMK Művelődési Ház, Könyvtár, Faluház 8156
Kisláng, Fő u.77.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Vezetői megbízás időtartama: 2021. április 1-től 2026. március 31-ig tartó 5
éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású
munkavállalóként.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés
• Közművelődési Intézmény tekintetében:
- rendelkezik
felsőfokú
végzettséggel
és
közművelődési
szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és
felsőfokú szakirányú szakképesítés.
- a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy szakvizsgájának
és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben
legalább ötéves szakmai gyakorlat.
• Könyvtár tekintetében:
- rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és
egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett
• a pályázónak legalább az egyik kulturális intézménytípus
intézményvezetőjével szemben támasztott követelménynek meg kell
felelnie.
• Magyar állampolgárság
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való
eltiltás hatálya alatt

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és
elérhetőségeivel)
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot-szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirt(ok)
másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolása, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, munkaviszony létesítését nem
teszi lehetővé
• nyilatkozat a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához ( 3.személlyel közlés)
Javadalmazás: a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény( a továbbiakban Mt.) rendelkezései
az irányadóak. Újonnan létesített munkaviszony esetén az Mt 45. (5) bekezdése
alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 21.
Pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad: Okos Tamásné
ÁMK igazgató, a 06 22 435-544 telefonszámon
Pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Kislángi ÁMK 8156 Kisláng, Fő u. 53.
• Elektronikus úton: ovodakislang@datatrans.hu
A pályázat elbírálásának módja és rendje: a határidőn túl érkezett pályázatokat
nem áll módunkban elbírálni. A tartalmi és formai feltételeknek hiánytalanul
megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes
meghallgatásokra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést. a pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

