Ügyintéző neve: Boros Anikó
Ügyintéző telefonszáma: 30/7180969

Ikt.sz.: NSZFH/617/002971-1/2020.

Közzétételi adatlap adatai
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai (HSZC) Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés
Kollégium
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 2020.07. 15.
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve Vig Áron
3. A közzétételi adatlap – munkáltató által képzett – iktatószáma: NSZFH/617/0029711/2020.
4. A munkáltató megnevezése: Hódmezővásárhelyi SZC
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre Árva-Nagy Sándorné
főigazgató
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 6800,
Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. és e-mailben: hszc.titkarsag@hiszk.hu címre.
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek)
neve, e-mail címe, telefonszáma Vig Áron, 62/245-233, cseresnyes@cseresnyes.hu
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. A munkakör megnevezése: könyvtárostanár
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése 3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető)4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre
sor kerül: Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégiuma
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni 061108
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.
7. A jogviszony időtartama (határozatlan / határozott) 2021. augusztus 31-ig.
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős) teljes munkaidő
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama
10. A munkavégzés helye 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1 sz.
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
felsorolása
- kollégiumi könyvtárostanári és nevelőtanári feladatok ellátása.
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra
vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség,
végzettség, tapasztalat:
- könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtárostanár
- főiskola, könyvtáros és bármely szakos tanár szakirányú felsőfokú képesítés
- könyvtárostanár diploma
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje,
nyelvvizsga típusa 15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret Word,
Excel felhasználói szintű ismerete.

