A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
könyvtáros (fiókkönyvtáros)
munkakör betöltésére.
A munkajogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkajogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/A.
Kertvárosi Fiókkönyvtár - Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézménye
A munkakörbe tartozó feladatok:
 működteti a gondozására bízott fiókkönyvtárat,
 biztosítja a dokumentumszolgáltatást, kölcsönzést és helyben használatot,
 közvetíti a központi könyvtár szolgáltatásait,
 javaslatot tesz új dokumentumok beszerzésére,
 kapcsolatépítés, kapcsolattartás az olvasókkal, a könyvtár hatókörébe tartozó oktatási,
kulturális intézményekkel, civil szervezetekkel csoportos fiókkönyvtár látogatások
megszervezése,
 könyvtárhasználati-, könyvtárbemutató- és tematikus csoportos foglalkozásokat tart,
 ellátja az általános és szaktájékoztatásban, az állománygondozásban, az
állományvédelemben, és a raktározásban jelentkező feladatokat
 állományellenőrzési feladatokat lát el a fiókkönyvtári gyűjteményben,
 leválogatja a selejt, elavult és fölös példányokat, előkészíti a köttetésre érdemes
könyveket,
 közreműködik az ellátással kapcsolatos logisztikai feladatokban,
 a fiókkönyvtári rendezvényeket és kiállításokat önállóan szervezi és bonyolítja,
 a könyvtárhasználati szokások és igények területén elemző és mérő tevékenységet végez,
 segíti az osztályvezető tervezési és döntés előkészítési munkáját,
 munkájáról rendszeresen beszámol és beszámolót készít,
 részt vesz:
o a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában,
o kötelező könyvtárszakmai továbbképzéseken,
o a könyvtár által szervezett képzések lebonyolításában,
 előkészíti a feladatellátásához kapcsolódó anyagok és eszközök megrendelését,
 közreműködik a könyvtárhasználatra való ösztönzésben,
 segíti az iskola pedagógiai programját.

Bérezés:
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 42. § (1) A munkaviszony munkaszerződéssel
jön létre.
(2) A munkaszerződés alapján
a) a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni,
b) a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.
A munkabér bruttó 286.020 Ft + bruttó 57.204 Ft határozott idejű (2022. december 31-ig)
keresetkiegészítés.
Pályázati feltételek:
 szakirányú felsőfokú végzettség
 büntetlen előélet, valamint nem áll a 2012. évi I. törvény 44/A. szakasz 1)
bekezdésének szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 pedagógus végzettséggel rendelkezik
Előnyt jelentő kompetenciák:







Jó kommunikációs készség,
pontos, precíz, önálló munkavégzés,
kiváló szervezői készség,
tartja a határidőket és képes időnyomás alatti munkavégzésre,
jó problémamegoldó készsége és diplomáciai érzéke van,
terhelhetőség és nagyfokú rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló
okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,
továbbá, hogy a pályázó nem áll a 2012. I. törvény 44/A. szakasz 1) bekezdésének
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az
igénylést igazoló okirat másolata),
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt,
 magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tomasovszki Anita könyvtárigazgató
(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) nyújt, a +36-42-598-888 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Személyesen: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. II. 204.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „Könyvtáros
(fiókkönyvtáros)” megjelöléssel személyesen kell benyújtani Tomasovszki Anita
könyvtárigazgató részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). A
pályázót a munkáltató hallgatja meg és a munkáltató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2022. február 24.
 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja - 2022. február 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. A
munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A
pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és
tartalmi feltételnek megfelel, és megfelel továbbá a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben
előírtaknak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A
munkajogviszony határozatlan időre szól, 3 havi próbaidő kikötésével.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mzsk.hu honlapon szerezhet.

