
Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 
                        

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

pályázatot hirdet 

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 
 

könyvtáros 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 

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

olvasószolgálat, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési 
rendszer kezelése, az állomány gondozása, FB könyvajánlók készítése 

Illetmény és juttatások: 

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

         Felsőfokú képesítés, könyvtáros végzettség, 
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         magyar állampolgárság 
         büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



         könyvtári szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, 

         Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete 
         motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz 
         problémamegoldó készség 
         önálló munkavégzés képessége 
         megbízhatóság 
         jó írásbeli és kommunikációs készségek 

Elvárt kompetenciák: 

         integrált könyvtári rendszer ismerete, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes szakmai önéletrajz 
         motivációs levél 
         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai 
         foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fiala Krisztina 
intézményvezető nyújt, a +36/30-596-7573 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Reichel József Művelődési Ház és 

Könyvtár címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő 
út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 6/2-1/2020 , valamint a munkakör 
megnevezését: könyvtáros. 

         Elektronikus úton Fiala Krisztina intézményvezető részére a 
pbjmuvhaz@gmail.com E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati kiírásnak megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázatok és 
személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt, 3 hónap 
próbaidő kikötésével. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelennek 
minősülnek. 



A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.pilisborosjeno.hu - 2021. január 11. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen 
alapuló jogviszony. 
 


