
PÁLYÁZAT 

IKSZT munkatárs munkakör betöltésére 

 
Söjtör Község Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatársként közművelődési 

szakember 

munkakör betöltésére. 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

(Az IKSZT nyitva tartásához, rendezvényeihez igazodóan, hétvégi munkavégzés is) 

 

A munkavégzés helye: 

IKSZT Söjtör, Deák Ferenc utca 140. 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 

- település közművelődési, közösségi életének koordinálása, szervezése, 

- az IKSZT-vel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- könyvtári és információs szolgáltatások, valamint közművelődési tevékenység, 

- közösség- és egészségfejlesztési feladatok, 

- közművelődési programok szervezése, 

- lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése, 

- közösségi igényekkel alátámasztott szolgáltatási és programterv készítése, 

- IKSZT működtetésével kapcsolatos adminisztrációs és jelentési teendők ellátása, 

- részvétel a település marketingi feladatok ellátásában, 

Az IKSZT munkatárs a feladatait a helyi civil- és együttműködő szervezetekkel szorosan 

összehangolva, a lakosság igényének figyelembevételével kell, hogy ellássa. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- minimum középfokú végzettség 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

- alapvető felhasználói szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs szoftverek, 

   internet használat) gyakorlati alkalmazási ismerete. 

- jó kommunikációs készség és szervezői képesség. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felsőfokú szakirányú képesítés 

- Söjtör településen lévő állandó lakhely, 

- B kategóriás jogosítvány, 

- idegen nyelv ismerete. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérését igazoló 

dokumentum, 

- szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

- az IKSZT működtetésével kapcsolatos elképzelések bemutatása. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2016. május 25. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Könyves Gábor polgármester nyújt,  

a 06/30/516-7050-es telefonszámon vagy polgarmester@sojtor.eu e-mail címen. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Személyesen, e-mailben vagy postai úton (Söjtör Község Önkormányzata 8897 Söjtör, Petőfi 

utca 2. címre). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „IKSZT munkatárs”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázók által benyújtott és személyesen előadott pályázati anyag alapján a képviselő-

testület dönt. A testületi ülésre a képviselő-testület a pályázót meghívja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2016. május 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

Önkormányzat honlapján 

Önkormányzat hirdetőtábláin 

Zalai Hírlapban 


