
Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára 
                        

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

pályázatot hirdet 

Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára  
Közművelődési intézményegység 

 
közművelődési szakember 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. 

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

nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása városrészi programok szervezése 
ünnepek kultúrájának gondozása együttműködés külső szervekkel, civil 
szervezetekkel 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, művelődésszervező vagy kulturális menedzser, 
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook), 
         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, 
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         erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, 

társalgási szintű nyelvtudás, 
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, 

társalgási szintű nyelvtudás, 
         közművelődés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 
         PR marketing tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák: 

         Jó szintű szervezőkészség, kreativitás, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz 
         iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló dokumentumok 
         motivációs levél 
         erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Júlia nyújt, a 
06308461040 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Balázs Júlia részére a titkarsag@zvmkk.hu E-

mail címen keresztül 
és 

         Személyesen: Balázs Júlia, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 
Apáczai Csere János tér 5. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

bíráló bizottság dönt 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         intézményi honlap - 2015. augusztus 31. 
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         Zalaegerszeg Újság - 2015. szeptember 1. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.zvmkk.hu/muvhaz honlapon szerezhet. 
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