Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

közművelődési szakember
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködés a Fesztiválközpont programjainak előkészítésében és lebonyolításában –
kapcsolattartás szakmai kollégákkal és intézményekkel, együttműködő partnerekkel, hivatásos és
amatőr művészeti csoportokkal, a helyi és országos médiával - – az intézmény honlapjainak
feltöltése (aktuális információk, fotók, stb.), napi szintű gondozása, kapcsolattartás a fejlesztőkkel,
közösségi portálok napi szintű kezelése – reprezentációs feladatok előkészítése – a pályázati
lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása és részvétel azok elszámolásában – a
rendezvények finanszírozásához, technikai eszközök beszerzéséhez pályázatok, szponzori
támogatások útján anyagi források megszerzésére törekvés – információs szolgáltatás, promóciós
anyagok terjesztése, korrektúrázása – a rendezvények ügyeleti teendőinek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola, rendelkezik a) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség
vagy b) nem szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga.,
büntetlen előélet; nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők
megismerhetik, továbbá arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti
példánya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• közművelődési vagy rendezményszervezési - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

részletes szakmai önéletrajz; a szakirányú végzettséget, nyelvismeretet, egyéb
felsőfokú képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatai; nyilatkozat arról, hogy a
pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik, továbbá arról, hogy
a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koczor Ágnes nyújt, a 96/311-316 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ
címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 20. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
• Személyesen: Koczor Ágnes, Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt
Ferenc utca 20. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról és a szervező megbízásáról a benyújtási határidőt követően 5 napon belül a Győri
Művészeti, Fesztivál-és Művelődési Központ igazgatója dönt. A pályáztató a pályázókat személyes
meghallgatásra meghívhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.gyor.hu - 2019. február 15.
•
www.mufegyor.hu - 2019. február 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat zárt borítékban "Pályázat a Győri Művészeti, Fesztivál-és Művelődési Központ
közművelődési szakember munkakörének betöltésére" megjelöléssel 1 eredeti példányban az
intézmény igazgatójához nyújtható be ajánlott postai küldeményben (9022 Győr, Liszt F. u. 20.). A
beérkezés napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet. Hiánypótlásnak helye nincs.
Az előnyt jelentő nyelvtudás tekintetében amennyiben angol társalgási nyelvtudással nem
rendelkezik a pályázó a német társalgási nyelvtudás is előnyt jelent.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a
személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

