
Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár

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

pályázatot hirdet

Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 
 

kulturális menedzser (munkaviszony)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 52 .

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

• közvetlen feladata a kultúra érdekeinek védelme, a kultúra pozícióinak erősítése, a
helyi és a nemzeti kultúra gondozása, menedzselése, • tervezi, szervezi és irányítja a
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális tevékenységeket, elemző-kutató, irányító és
szervező feladatokat lát el, • figyelemmel kíséri és elemzi a kulturális piacot,
megvalósítja és fejleszti a szervezet kulturális marketingtervét és stratégiáját, •
népszerűsíti, reklámozza a kulturális értékeket, • szervezi az író, olvasó találkozókat, •
szervezi a kisközösségi és a helyi értékeket felkaroló, közösségteremtő
rendezvényeket, • megszervezi a kultúra, költészet és népmese napját, • kulturális
témakörben publikál a Velencei Híradóba, • szervezi és koordinálja a város helyi
szervezésű rendezvényeit, eseményeit, • részt vesz a város kulturális rendezvényein.

Illetmény és juttatások:

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



•         Főiskola,
•         magyar állampolgár
•         cselekvőképesség
•         büntetlen előélet
•         1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         felsőfokú közművelődési szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók

megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a
0622/589-418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési

Intézményközpont és Könyvtár címére történő megküldésével (2481 Velence,
Tópart utca 52. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: V/6124/2021. , valamint a munkakör
megnevezését: kulturális menedzser (munkaviszony) .

•         Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a
hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéssel kapcsolatban a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú
törvények módosításáról szóló a 2020. évi XXXII. törvény az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek
részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvántartásának jogát.

 
 



Nyomtatás


