Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben,
továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot
hirdet Intézményvezető munkakör betöltésre.

Németh László Művelődési Ház
intézményvezető
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
Teljes munkaidős, határozott idejű 5 év, 2022.09.01-től - 2027.08.31. –ig tartó munkaviszony
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.09.01-től - 2027.08.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8237 Tihany, Major utca 65.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési tevékenységeknek, a helyi ünnepségek
lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása.
Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény dolgozói (2 fő) fölött munkáltatói jogkör
gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő
döntések végrehajtásáért.
Illetmény és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, közművelődési végzettség,
 Magyar állampolgárság
 Cselekvőképesség,
 A munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket
nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető
állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést
elvégezni
 Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, közművelődés,
 pályázatíró tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 felsőfokú közművelődési végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett
legalább 5 év szakmai gyakorlat
 helyismeret
 jártasság a weblap és a közösségi média felületének kezelésében,
szerkesztésében
 nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o részletes szakmai önéletrajz
o iskolai végzettséget, szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok
másolatai
o az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
o 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
o nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
o pályázathoz csatolandó motivációs levél (max. 2 oldal terjedelemben),
melyben fejtse ki művelődési ház vezetőként elképzelt programtervét
o a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul
o a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló
képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt
ülést tartson
o a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a
vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre polgármester nyújt, a 0687/538-030 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
o Postai úton, a pályázatnak a Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (8237 Tihany Község Önkormányzata, Kossuth
Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 01/1335-1/2022 , valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.
 vagy
o Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail
címen keresztül
o Személyesen: Tósoki Imre polgármester, Veszprém megye, 8237 Tihany,
Kossuth Lajos utca 12. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása előtt a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága személyesen hallgatja
meg a pályázókat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.tihany.hu honlap - 2022. május 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tihany.hu honlapon szerezhet.

