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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. ( I. 14.) számú határozata 
 

Döntés  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre pályázat kiírásáról 
 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Kultúrházba művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító  álláshely betöltésére az alábbi pályázati felhívás alapján pályázatot ír ki.  
 

I. 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet teljes munkaidős  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító    álláshely  munkakör betöltésére.     
 
Pályázati feltételek: 

� Középiskola/gimnázium,  
�      Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
�     Főiskola, pedagógus, népművelő, művelődésszervező, óvodapedagógus, könyvtárosi, informatikus végzettség 
� Fejlesztő és szabadidős programok megvalósításában szerzett gyakorlat,  
� helyismeret  
� hasonló munkakörben betöltött szakmai gyakorlat 
�      Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,  
� Gyakorlott szintű számítás technikai ismeretek,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  
�         Jó szintű kommunikációs készség,  
�   Kiváló szintű kreativitás,  
�         Kiváló szintű munkabíró képesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
�   Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,  
�     Szakmai önéletrajz,  
�    a Kultúrház működtetésével kapcsolatos szakmai elképzelései , amely magába foglalja az éves rendezvénytervet is 
�    Nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot,  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, programok szervezése, könyvtári és  információs szolgáltatások, civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, bérbeadások koordinálása, kulturális pályázatok figyelése , megírása 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidejű munkaviszony keretein belüli foglalkoztatás ( munkaidő beosztás: 30 óra fix, 10 óra 
kötetlen) 

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. 

Juttatások, egyéb információk: 

A munkaviszony  határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő beiktatásával.  

Bérezés a munkatörvénykönyvének előírásai alapján szakmunkás minimálbér 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. február 15. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József polgármester nyújt a 06(25)506-000 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

�         Postai úton, a pályázatnak Hantos  Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2434 Hantos,  Nagylóki 
út 3. ) vagy személyesen a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén (2434 Hantos,  Nagylóki 
út 3. ).  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 15. 
 

II. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Hantos község hirdetőtábláján  tegye közzé, valamint a 
pályázati felhívás megjelentetéséről az álláshely betöltéséig folyamatosan gondoskodjon. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2013. január 15. 
 
 

 
(: Fischer József  : ) sk.                                                                ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                        jegyző 


