
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
 

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

pályázatot hirdet 
 

Ady Endre Művelődési Ház 
 

művelődésszervező  
 

munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye:  
Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13. 
Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Ökrös József u. 1/c 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Rendezvényszervezés, ismeretterjesztő programok szervezése, kiállítások rendezése, 
gyermek- és ifjúsági programok szervezése, pályázatírás, művelődő közösségek 
tevékenységének szervezése, civil társadalom összefogása, az önkormányzat hivatalos 
lapjának szerkesztése, a Kiszombori Ifjúsági Központtal – mint közösségi színtérrel – 
kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- Főiskola, művelődésszervező szakképesítés, 
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- Büntetlen előélet – érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 
Elvárt kompetenciák: 

- Kiváló szintű kommunikációs képesség, 
- Kiváló szintű csapatban való együttdolgozás képessége, 
- Kiváló szintű önállóság, 
- Kiváló szintű problémamegoldó képesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz, 
- felsőfokú végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,  



- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Istvánné humánpolitikai 
ügyintéző nyújt, a 62/525-090-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történő 
megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4013/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: művelődésszervező. 

 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29. 
 
 


