
Hantos Község Önkormányzat

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

Simon László Közművelődési Közösségi Színtér

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.

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

A  Hantos  Község  Önkormányzat  által  fenntartott  Simon  László  Közművelődési
Közösségi Színtérben és a településen működteti a közművelődés és kultúra színtereit,
kulturális,  szabadidős  tevékenységeket  és  műhelyeket  üzemeltet.  Kommunikációs
kapcsolatot tart a helyi és a térség civil szervezeteivel. A település lakosaiért, de nem
helyettük dolgozva segíti elő az érdeklődő lakosok formális és informális szervezeteinek
létrehozását,  támogatja  működésüket,  segítséget  nyújt  kulturális  és
sportkezdeményezések  megvalósításában,  segíti  a  közösségi  munkát.  A  kulturális,
sport  és  közösséget  építő  rendezvények,  programok  lebonyolításában  aktívan
közreműködik.  Feladatai:  •  szakmailag  támogatja  a  helyi  cselekvést,  identitást  és
egyéni  kompetenciákat  támogat,  •  támogatja  az  állami,  helyi  ünnepek programját,  •
biztosítja a szervezet szabályozás szerinti működtetését, • biztosítja a tevékenységek
feltételeit,  •  biztosítja  a  szervezeti  egység  üzemeltetését,  •  közreműködik  az  éves
rendezvényterv elkészítésében, • az önkormányzat kulturális és sportrendezvényeinek,
illetve a település életét érintő rendezvények megszervezését támogatja és segíti az
előkészületekben  (ifjúsági,  közművelődési,  közösségfejlesztési,  művészeti,
egészségfejlesztési  programok).  •  részt  vesz a rendezvényeken és a  rendezvények
helyszíni  biztosításában,  •  a  rendezvények  szponzorálási  lehetőségeinek
felkutatásában aktívan közreműködik, • kapcsolatot épít és tart a helyi szervezetekkel
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való  együttműködés  érdekében,  •  segíti  a  helyi  nyilvánosság  fórumait,  •  segíti  a
lakossági, intézményi részvételt, • szakmai pályázatok készítésében és felkutatásában
tevékenykedik,  •  kulturális  programok,  kiállítások  tervezése,  szervezése,  a  kulturális
rendezvények  lebonyolítása,  szórakoztató  fesztiválok  propagálása,  •  játszóházak,
vásárok,  népünnepélyek,  sokadalmak  szervezésében  nyújt  segítéséget,  •  a
rendezvényekkel  és  a  közművelődéssel  kapcsolatos  PR  tevékenységekben  történő
munkavégzés, • biztosítja a szervezet üzemeltetését és betartja a munka-, tűzvédelmi
előírásokat,  •  betartja  a  Házirendet,  •  helyi  lakosok,  civil  szervezetek  és  az
önkormányzat közötti kommunikációt fejleszti és támogatja, • közreműködik a könyvtári
szolgáltató hely fenntartásával kapcsolatos feladatokban.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, közművelődési szakképzettség,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közművelődési munkakörben szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)
• B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Kiváló szintű kapcsolatépítés,
• Kiváló szintű szervezőkészség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz
• hozzájáruló  nyilatkozat,  hogy  a  pályázat  elbírálásában  a  részt  vevők  a

pályázati anyagban szereplő adatokat megismerheti
• végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy legalább annak igénylését

igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kovácsné  Kardos  Valéria
polgármester nyújt, a 25/506-000 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hantos Község Önkormányzat címére történő

megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/75/2021. , valamint a
munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.

• Személyesen: Kovácsné Kardos Valéria polgármester, Fejér megye, 2434
Hantos, Nagylóki út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, előszűrés
esetében személyes meghallgatásra is sor kerülhet. Amennyiben csak olyan pályázók
jelentkeznek  az  álláshely  betöltésére,  akik  nem rendelkeznek  a  törvény  által  előírt
szakirányú végzettséggel, úgy a pályázók közül a munkakör betöltésére kiválasztásra
kerülő  pályázónak  vállalnia  kell,  hogy  az  előírt  végzettséget  –  a  tanfolyamok
indulásának függvényében – a 2021. év során megszerzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.hantos.hu - 2021. január 29.
• Hantos Község Önkormányzat hirdetőtáblái - 2021. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.hantos.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval  kapcsolatban további  információt  a  www.hantos.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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