
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
művelődési ház

Berendező 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. 

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

A  művelődési  ház  programjaihoz  kapcsolódó  berendezési  és  technikai  feladatok  ellátása,
portaszolgálat segítése. 

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

§ Középiskola/gimnázium, 
§ Berendező/portaszolgálat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
§ magyar állampolgárság, 
§ büntetlen előélet,
§ cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Emelt szintű szakképesítés, villanyszerelő/műszerész, 
§ művelődési házban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
§ színházi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
§ portaszolgálat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.



Elvárt kompetenciák: 

§ Jó fizikum, terhelhetőség, 
§ Kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség, 
§ Jó szintű kommunikációs és szervező készség, 
§ rugalmasság, 
§ csapatmunkában való gondolkodás, 
§ önálló munkavégzés, 
§ pontosság, precizitás.

Előnyt jelentő kompetenciák: 

§ Kiváló szintű helyismeret 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23. 

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Benkó  Attila  nyújt,  a  26/340-468  -os
telefonszámon.

A  pályázatok  benyújtásának  módja:  Elektronikus  úton  Benkó  Attila  részére  a
benko.attila@koskarolymh.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók előértékelését követően, a kiválasztottak
személyes  meghallgatására  kerül  sor.  A  személyes  meghallgatásra  behívott  pályázókat  az
eredményről  e-mailban  értesítjük.  A  pályázat  benyújtásának  tényét  és  annak  tartalmát  az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
§ www.budakalasz.hu - 2015. március 3.
§ www.koskarolymh.hu - 2015. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidő 

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


