AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
pályázatot hirdet

Művelődésszervező
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 112.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Kiemelt szakmai feladatok: Rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Kiállítások rendezése, installálása. Információs tevékenység, az intézmény
tevékenységének kommunikálása, honlapkezelés, hírlevél-küldés, marketing-PR
tevékenység. A csoportokkal kapcsolattartás, a tevékenységük koordinálása és
adatbázisban kezelése, az éves statisztika készítése. Pályázatírás, előkészítő,
elszámoló tevékenység. Művészeti rendezvények kezdeményezése,
szervezése, lebonyolítása. A rendezvények hang- és fénytechnikai kiszolgálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, Szakirányú főiskola, művelődésszervező, közművelődési
szakember, andragógus, főiskolai végzettség + szakirányú OKJ. felsőfok,
•

•

1 év alatti szakmai tapasztalat - pályakezdőt is alkalmazunk

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet
•

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

1-3 év szakmai tapasztalat

•

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Hang- és fénytechnikai eszközök használatában jártasság, gyermek- és
ifjúsági szervezetekkel való aktív kapcsolat, B kategóriás jogosítvány
•

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű rugalmasság, alkalmazkodókészség, kreativitás, precizitás,
pontosság, önálló munkavégzés,
•

Előnyt jelentő kompetenciák:
•

weblapszerkesztési ismeretek, Pályázatírói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
erkölcsi bizonyítvány, diploma-másolat(ok), egyéb szakképesítést igazoló
okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél.
•

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallag Katalin nyújt, a
06-20-498-5213 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Erdőkertesi Faluház és Könyvtár címére
történő megküldésével (2113 Erdőkertes, Fő út 112. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2017. ,
valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.
•

vagy
Elektronikus úton Pallag Katalin részére a faluhaz@erdokertes.hu E-mail
címen keresztül
•

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek
minősíti. Az elektronikus benyújtás esetén a pályázatban előírt dokumentumok
beszkennelésével érvényes a pályázat. A kinevezésről az intézmény igazgatója
dönt. Az alkalmasnak ítélt jelentkezőkkel személyes beszélgetésre kerül sor. A
bírálatról az eredménytelen pályázók írásban (e-mailben) értesítést kapnak, a
beküldött pályázatok megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.erdokertesfaluhaz.hu - 2017. december 14.

•

www.erdokertes.hu - 2017. december 14.

•

Az intézmény Facebook-oldala - 2017. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A település kulturális életének meghatározó intézménye az Erdőkertesi Faluház
és Könyvtár, 200 fős színházterme, négy klubhelyisége, 25.000 kötetes
könyvtára van. Szervezi az állami, nemzeti és társadalmi ünnepeket, a községi
nagy-rendezvényeket, színházi előadásokat és koncerteket kínál a térség
lakóinak. Rendszeresek a különböző tematikájú (néprajzi, kézműves, stb.)
foglalkozások, 24 csoportot (klubok, szakkörök, tanfolyamok) működtet. Évente
8-10 kiállítást nyitnak, a nyári időszakban változatos tábori programokat
kínálnak. További információk a honlapon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdokertesfaluhaz.hu
honlapon szerezhet.

