
 

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár  

                             
pályázatot hirdet 

könyvtáros  

munkakör betöltésére.  

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkaviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2040 Budaörs, Károly király u. 20.  

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

Zenei könyvtári részlegben szerzeményezési, feldolgozási, állománykezelési, olvasószolgálati 

feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására a 2020. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdés rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú képesítés, könyvtáros,  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,  

 Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),  

 magyar állampolgárság  

 büntetlen előélet  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,  

 Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,  

 digitális médiaismeret  

 filmek ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz  

 iskolai végzettségeket igazoló okmányok másolata  

 nyelvismeretet igazoló dokumentumok (ha vannak)  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabay Károly nyújt, a 06/23/415-405 

vagy 06/70/52-63-875-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár címére 

történő megküldésével (2040 Budaörs, Károly király u. 20.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/30/2020, 

valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. 

vagy 

Elektronikus úton Csabay Károly részére a csabay.karoly@budaorskonyvtar.hu e-mail 

címen keresztül  

vagy 

Személyesen: Csabay Károly, Pest megye, 2040 Budaörs, Károly király u. 20.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 budaorskonyvtar.hu - 2020. július 8. 

 https://www.budaors.hu/index.php?module=news&action=list&fname=hirdetmeny_all

ashirdetesek_munkavalla - 2020. július 8. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A leendő kolléga jogállása a 2020. évi XXXII. törvénynek megfelelően nem a KJT, hanem az 

MT szerinti munkavállalói jogállás lesz.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a budaorskonyvtar.hu honlapon 

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 8.  



A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató 

által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 

szerv felel.  

  

  

 


