Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
könyvtárigazgató
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A különböző egyetemi szervezeti egységek, elsősorban a karok feladataihoz, oktató-kutató
munkájához szükséges könyvtári ellátás megszervezése, továbbá a 2012. évi CLII. törvény által
módosított 1997. évi CXL. törvényben valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben
megfogalmazott nyilvános könyvtári ellátás, illetve a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben
felsorolt egyetemi könyvtári feladatok biztosítása. A könyvtár, levéltár feladatainak
(gyűjteményszervezés, feltárás, szolgáltatás, képzés) megfelelő ellátása, képviselete. A
könyvtári, levéltári munka minőségelvű igazgatása, szervezése, szakmai fejlesztése, a
használók igényeinek megfelelő szolgáltatások kialakítása. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár
vezetése, a könyvtári és levéltári hálózat működésének, feladatainak koordinációja.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•

Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség,

•

Legalább 5 éves felsőoktatási könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,

•

Könyvtárban szerzett legalább 2 éves vezetői tapasztalat,

•
Minőségügyi ismeretek (különös tekintettel a Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszerre, az MSZN ISO 9001:2009-es és az MSZN ISO 9001:2015-ös szabványokra),
•

Széleskörű számítástechnikai ismeretek,

•

Egy világnyelv társalgási szintű ismerete,

•
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,
•

Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•
Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő szakértő
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

HunTéka integrált könyvtári rendszer ismerete,

•

E-learning és repozitórium rendszerek ismerete,

•

Tartalom-kezelő rendszerek használatában való jártasság,

•

Szakadatbázisok ismerete,

•

MTMT ismerete,

•

Rendezvényszervezői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
•

Korszerű könyvtáros, informatikus könyvtáros ismeretek,

•

Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

•

Együttműködési készség,

•

Rugalmasság,

•

Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

•

Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

•
Megbízhatóság, terhelhetőség, jó írásbeli, szóbeli kommunikációs és prezentációs
készségek,
•

Az új iránti fogékonyság és együttműködés,

•

Innovatív szemléletmód,

•

Kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•

A pályázó szakmai önéletrajza;

•

Vezetői munkájára vonatkozó jövőbeni tervei, részletes elképzelései;

•

Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

•
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási
eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási
intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a
foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb
hat hónap telt el;
•
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megtekinthetik;
•
A pályázatokat 3 példányban kérjük beküldeni a SZIE Humánpolitikai Főosztály,
Személyzeti Osztályára.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Tünde, személyügyi referens
nyújt, a 28/522-000/1021 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100
Gödöllő, Páter Károly utca 1. , Humánpolitikai Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-R/1549/2017, valamint a beosztás
megnevezését: könyvtárigazgató.
•
Személyesen: Zakar Tünde, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter K. utca 1. főépület I. emelet
Személyzeti Osztály 1027 .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZIE, NKI honlapja - 2017. május 21.

•

SZIE hirdetőtáblája - 2017. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A vezetői megbízásnak, a
összeférhetetlenség vizsgálata.

meghatározott

munkakör

betöltésének

feltétele

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

az

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

