
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

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

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Károly király utca 20.

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

Könyvtárépület  takarítása,  a  padlózat  és a  berendezési  tárgyak,  nyílászárók  tisztán
tartása,  könyvespolcok  portalanítása,  gyorsan  piszkolódó  felületek  (fotelok,  székek,
csempék) havi egy alkalommal történő tisztítása.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 13.
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A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Csabay  Károly  nyújt,  a
06/23/415-405 vagy 06/70/52-63-875 -os telefonszámon.

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

címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Károly király utca 20. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
F-109/2018 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

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 utca
20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• budaorskonyvtar.hu - 2018. október 25.
• http://www.budaors.hu/index.php?module=news&action=list&

fname=hirdetmeny_allashirdetesek_kozalkalmaz - 2018. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A takarító munkaideje a könyvtár nyitvatartási idejétől eltér. A takarítót az igazgató más,
végzettségének megfelelő munkával is megbízhatja.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  budaorskonyvtar.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a  munkáltató  által  az  NKI  részére  megküldött  adatokat  tartalmazza,  így  annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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