Balatonboglár Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Lukács Károly Városi Könyvtár
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, 2020. március 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Tavasz utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása,
munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

§
§
§

Főiskola, - a 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet 6/B §-a szerinti végzettség és
szakmai gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

- fényképes szakmai önéletrajz, részletes szakmai program, iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt
vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Miklós polgármester nyújt,
a 30 473 7839 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2015 , valamint
a munkakör megnevezését: igazgató.
§ Személyesen: Mészáros Miklós polgármester, Somogy megye, 8630
Balatonboglár, Erzsébet utca 11. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat illetően a képviselő-testület - a Humán Bizottság javaslata alapján - dönt,
fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ www.balatonboglar.hu - 2015. január 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

