CIGÁND VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

: 3973 Cigánd, Fő u. 80.
: 47/534-400, Fax: 47/534-404

Értékből Lendület!

www.cigand.hu
E-mail: polgarmester@cigand.hu
www.facebook.com/cigandvaros.hivatalosoldala

Cigánd Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Cigándi Falumúzeum

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Fő utca 54.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, • tervezi,
irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az
intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, • Felelős a múzeum szakmai
tevékenységének színvonalas ellátásáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Főiskola, főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó)
szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői
szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a
szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú
kulturális menedzser szakképesítés,
szakmai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt, szakképzésben szerzett
szakvizsgával egyenértékű szakképesítés, projektmenedzser szakképesítés,
 közművelődési területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 a Bodrogköz néprajzának, népművészeti sajátosságainak széleskörű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél másolata; • részletes
szakmai önéletrajz; • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása; • tudományos,
publikációs jegyzék; • a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány; • nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális
intézményben, nyilvános könyvtárban; • közlevéltárban és közművelődési
intézményben végezhető tevékenység folytatását tiltó ítélet hatálya alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 7.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Cigánd Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (3973 Cigánd, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1448-2/2014 , valamint a
munkakör megnevezését: falumúzeum vezető.
vagy
 Személyesen: Gál Béla - jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Fő
utca 80.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 11.

