Tófej Község Önkormányzata a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
hirdet
közművelődési munkatárs / szakember munkakör betöltésére.

pályázatot

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8946 Tófej Rákóczi utca 15.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Tófej település

közművelődési, kulturális feladatainak

ellátása,

Település és intézmények honlapjának, közösségi oldalának naprakész folyamatos
kezelése.
Tófej települést érintő pályázatok figyelése, azok elkészítésében való aktív közreműködés,
pályázati anyagok előkészítése és összeállítása.
A helyi lakosok, civil szervezetek és az önkormányzat közötti kommunikáció biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
A 474/2020 (XI.30.) Kormányrendeletben foglalt közművelődési szakképesítés
vagy
felsőfokú közművelődési szakképzettség .
Angol nyelvből középfokú B típusú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
ECDL , felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), honlap kezelés, képszerkesztés
B kategóriás jogosítvány
Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-

a felsőfokú művelődésszervező ill. pedagógus végzettség,
GDPR alkalmazás szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:
-Jó szintű kommunikációs képesség,
-Jó szintű kreativitás,
-Jó szintű precizitás,
-Jó szintű pontosság,
-Kiváló szintű önálló munkavégzés.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél,
egyéb szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.
A pályázati kiírással, részletes feladatellátással kapcsolatosan további információt Horváth
Zoltán polgármester nyújt, a 30/520-8977 –es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a Tófej Község Önkormányzata címére történő
megküldésével 8946. Tófej, Rákóczi utca 15. ).



Elektronikus úton Horváth Zoltán részére a hzoltan57@gmail.com E-mail címen
keresztül



Személyesen: Horváth Zoltán 8946. Tófej, Rákóczi utca 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról, szükség szerint a pályázók személyes meghallgatását követően, a
képviselőtestület dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az
eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus

23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tófej község honlapja, közösségi oldala – 2021. augusztus 5.-

