
 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  

Hevestéka hálózati csoport 

 

könyvtáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Részt vesz a megye területén végzett könyvtári feladatokban, a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer munkájában.  

A megye egész területére vonatkozóan szervezi az alábbiakat:  

• a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus 

katalógus építésével kapcsolatos feladatok  

• a megye területén működő könyvtárak együttműködése  

• a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  

• a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatása  

• az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés  

• a megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtása a települési 

önkormányzatok számára 

• a települési könyvtárak fejlesztésének koordinálása  

• a települési könyvtárak minősítésének előkészítése  

• évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs 

szakmai műhelynap megvalósítása a megye könyvtárosai számára.  

 

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, könyvtáros informatikus,  

 Könyvtári szakmai munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

 Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,  

 Felhasználói szintű Integrált könyvtári rendszer ismerete,  

 B kategóriás jogosítvány,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Egyetem, könyvtáros informatikus,  

 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz  

 Szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata  

 Motivációs levél  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Istvánné nyújt, a 

+3636516428 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár címére 

történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-

2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.brody.iif.hu - 2017. január 10. 

 www.eger.hu - 2017. január 10. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.brody.iif.hu honlapon 

szerezhet.  


