
Sárosd Nagyközség Önkormányzata  

                             
pályázatot hirdet 

Közművelődési munkatárs  

munkakör betöltésére.  

A munkaviszony időtartama: határozott, egy év idejű jogviszony.  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

 

heti 40 órás, benne 4 óra könyvtár, főként délutáni, hétvégi munkavégzés.  

A munkavégzés helye: 2433 Sárosd, Perkátai utca 10. Művelődési Ház  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A munkatárs feladatai a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi 

értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A tevékenységét, a helyi civil  

szervezetekkel, nevelési, oktatási, szociális intézményekkel szorosan összehangolva, a 

lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja. A munkakör ellátásnak célja: a közösségi 

tér működésének elősegítése, programok szervezése, pályázatok koordinálása, programok 

előkészítése, valamint a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok, 

könyvtári programok szervezése, a rendezvények meghívói, plakátjai önálló megszerkesztése.  

Illetmény, juttatások, munkaszerződés: 

Az illetmény és a juttatások megállapodás szerint, a Munka Törvénykönyve alapján.  

                         

Pályázati feltételek: 

       érettségi, szakirányú szakképesítés,  

        magyar állampolgárság  

         büntetlen előélet  

         cselekvőképesség  

         gyakorlott szintű internetes alkalmazások  

         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

     B kategóriájú jogosítvány 

 

  Elvárt kompetenciák:  
         Kiváló szintű rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,  

         Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programok vállalása. 

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



            pályázatban szakmai vízió a megvalósítandó feladatokról, fizetési igény 

megjelölése, 

     végzettséget igazoló okiratok másolata  

          részletes szakmai önéletrajz eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával  

      nyilatkozat arról, hogy adatai kezeléséhez a pályázati eljárás lefolytatása során 

hozzájárul  

     nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását.  

       

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. november 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. november 8.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dunkl Gergely polgármester nyújt, a 

0630/3392182 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Sárosd Nagyközség Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2433 Sárosd, Fő út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 

megnevezését: Közművelődési szakember 

 

         Elektronikus úton a polgarmester@sarosd.hu  e-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   www.sarosd.hu - 2021. október  20. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarosd.hu honlapon 

szerezhet.  

Sárosd, 2021. október 20. 

 

                                                                                     Dunkl Gergely  

                                                                                      polgármester 
 


