
 

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
                        

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

 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár  

 

Szakmai igazgatóhelyettes (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 4. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Feladata a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár belső szervezeti életének és szakmai 
tevékenységének irányítása, különös tekintettel az állományalakításra, feltárásra, a megyei 
ellátásra és az olvasószolgálati munkára. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

   Főiskola, Könyvtáros, 
   Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 
   Könyvtáros - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 
   ECDL 
   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
  Magyar állampolgárság 
  büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
  akkreditált továbbképzések, 
  Minőségmenedzsment a könyvtárban I-IV. című akkreditált továbbképzésen való 

részvétel 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



  Részletes szakmai önéletrajz 
  Végzett szakmai tevékenység 
  Szakmai és vezetői program a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

működéséhez 
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
  Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 22. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Katalin nyújt, a 0682527350 
-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
  Postai úton, a pályázatnak a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár címére történő 

megküldésével (7400 Kaposvár, Csokonai utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/300/2013 , valamint a 
munkakör megnevezését: Szakmai igazgatóhelyettes. 

  Elektronikus úton Dr. Horváth Katalin részére a horvath.katalin@konyvtar.mvkkvar.hu 
E-mail címen keresztül 

  Személyesen: Dr. Horváth Katalin, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 4. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 23. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
     www.mvkvkar.hu - 2014. augusztus 22. 

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

  
  

 


