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Ratkó József Városi Könyvtár 
 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Ratkó József Városi Könyvtár  
 

könyvtáros 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 1. 

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

Könyvtári tájékoztatói és olvasószolgálati feladatok ellátása. Az állomány gondozása, 
közreműködés a gyarapításban, pályázatokban, programok szervezésében. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, Szakirányú felsőfokú végzettség, 

 Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret, 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Hasonló munkakörben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló szintű Kommunikációs készség, 

 Kiváló szintű Terhelhetőség, 

 Rugalmasság, emberközpontúság, konfliktuskezelő képesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz 

 Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 Pályázó hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakóné Veres Edina nyújt, a 
42/263-339 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Ratkó József Városi Könyvtár címére történő 
megküldésével (4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-2/2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. 

 Elektronikus úton Bakóné Veres Edina részére a nagykallo.konyvtar@gmail.com 
E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálást követően az állás betölthető legkorábban 2018. december 1. napjától, 4 
hónapos próbaidő kikötésével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 19. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 nagykallo.hu - 2018. október 17. 
 

 

 


