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Győri Művészeti és Fesztiválközpont
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Győri Művészeti és Fesztiválközpont

szervező
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. Részvétel a kis és nagy rendezvényekkel,
valamint az esküvőkkel járó összes feladatban, az anyaggyűjtéstől, levelezéstől, kapcsolattartástól a marketing feladatokon
keresztül a konkrét megvalósításig. Az intézmény munkájához kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok
írása és részvétel azok elszámolásában. A rendezvények ügyeleti teendőinek ellátása, aktív részvétel a csapat munkájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola,
büntetlen előélet; nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik személyes adatait,
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 részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 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.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koczor Ágnes nyújt, a 96/311-316 -os telefonszámon.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zd5f0rhbd9

1/2

2019. 04. 30.

Megtekintés

A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Győri Művészeti és Fesztiválközpont címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt
Ferenc utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 232/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: szervező.
•
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 2 napon belül a Győri Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója dönt. A pályáztató a pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.gyor.hu - 2019. április 30.
www.mufegyor.hu - 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Előnyt jelent, ha a pályázó kedves, talpraesett, határozott személyiség, rendszerben gondolkodik, rugalmasan kezeli a váratlan
helyzeteket, nyitott és kíváncsi, rendelkezik némi rendezvényszervezési tapasztalattal és angol társalgási nyelvtudással. A pályázat
zárt borítékban "Pályázat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervező 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.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

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.

Vissza

Nyomtatás
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