Hernádkércs Község, Nagykinizs Község és Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
közösen
pályázatot hirdet
közművelődési referens
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A 3 település közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, szakmai háttér biztosítása a
helyi rekrációs, szabadidős programkínálat kialakításához.
• A községek közművelődési igényeinek felmérése, értékeinek feltárása, megismertetése, a
helyi művelődési szokások gondozása.
• Önkormányzati rendezvények szervezése.
• A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése
• Közösségi Színtér és a könyvtár működtetése.
• Adatszolgáltatások, adminisztrációs feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.
A munkáltatói jogok gyakorlója: Hernádkércs Község Önkormányzatának polgármestere.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú szakirányú képesítés
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
• 3 hónap próbaidő kikötésének vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Jó kommunikációs képesség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Kiváló együttműködő készség
• Önállóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a
pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma István Hernádkércs község
polgármestere nyújt, a 20/669-3374-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Hernádkércs Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: közművelődési referens.
Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a három település polgármestere dönt. A pályázat kiírója fenntartja
magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

