
Pályázatot hirdet a Juhász Jácint Művelődési Ház- Könyvtár 

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

kulturális szervező munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2146 Mogyoród, Fóti út 24. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: 

 

Közönségszervezés. A művelődési ház délutáni foglalkozásainak, programjainak szervezése. 

Művelődési kiscsoportok létrehozása és vezetése.  

Az intézmény rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában való részvétel. 

Dokumentációs és kapcsolattartási tevékenység. Meghívók, reklám anyagok készítése és 

terjesztése, árajánlatok bekérése, megrendelések kezelése.                   

Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
 

 a) Felsőfokú közművelődési végzettség és (művelődésszervező vagy rendezvényszervező)                                                                                                             

b) nem szakirányú főiskolai/egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsga, vagy rendezvényszervezői, vagy közművelődési szakképesítés (OKJ) 

 korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, irodai alkalmazások (Word, Excel, Internet, 

Publisher) felhasználói szintű ismerete 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

 játszóház vezetői, óvodapedagógusi, tanítói végzettség, 

 közművelődési, rendezvényszervezési, pedagógusi vagy szociális területen szerzett 

tapasztalat, 

 rendezvényszervezésben való jártasság, 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 közösségi oldalak kezelésében való jártasság, 

 plakátszerkesztési ismeretek, - CorelDRAW, Adobe Photosop  

 "B" kategóriás jogosítvány, (saját gépjármű használata) 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 részletes, fényképes szakmai önéletrajz  

 motivációs levél  

 sikeres pályázat esetén- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  



 képesítés igazoló okirat (ok) másolata 

 eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek 

rendelkezésre állnak) 

 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a pályázati eljárás lefolytatásában 

részt vevők általi megtekintéséhez hozzájárul 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosán László igazgató nyújt,                  

a 28-440-730 telefonszámon, illetve a muvelodesihaz@mogyorod.hu e-mail címen. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Juhász Jácint Művelődési Ház- Könyvtár címére történő 

megküldésével (2146 Mogyoród, Fóti út 24.).                                                                                               

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kulturális szervező 

 Elektronikus úton Juhász Jácint Művelődési Ház- Könyvtár részére a 

muvelodesihaz@mogyorod.hu e-mail címen keresztül 

 Személyesen: Marosán László igazgató 2146 Mogyoród, Fóti út 24.                                              
           Előzetes telefonos egyeztetés szükséges / 28-440-730 / 

A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14. 

A benyújtott érvényes pályázatok alapján az intézmény vezetője személyes meghallgatásra 

meghívja a pályázókat. 

A sikertelen pályázatokat a pályázó átveheti. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, 

személyes adatokat tartalmazó pályázatát az elbírálás határidejétől számított kilencven napon 

belül nem veszi át, azokat megsemmisítjük, és személyes adatait töröljük. 
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