
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 

informatikus, hálózati rendszergazda 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra  

A munkavégzés helye: A Halis István Városi Könyvtár könyvtári szolgáltató helyei 

Munkakör szervezeti egysége: Feldolgozó és informatikai csoport 

A munkakörbe tartozó feladatok: A könyvtár informatikai rendszereinek, számítógéppel vezérelt és elektronikus 

eszközeinek, hálózatainak, valamint számítógépes parkjának működtetése, felügyelete, karbantartása.  A 

könyvtár informatikai fejlesztéseinek szakmai előkészítése és végrehajtása. 

A könyvtár informatikai fejlesztéseinek szakmai előkészítése és végrehajtása. 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:   

 felsőfokú szintű szakirányú szakképzettség: informatikus, hálózati mérnök, vagy villamosmérnök 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 Könyvtári informatikai szakmai tapasztalat 

 A TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete 

 Hálózatüzemeltetési szakmai tapasztalat kulturális vagy könyvtári területen 

 Linux rendszerű szerverek kiépítésében, karbantartásában való tapasztalat 

 Rendszergazda ismeretek 

 Hardverismeret 

 Angol idegennyelv-ismeret 

 Jó kommunikációs képesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   

 végzettségeket, képesítéseket igazoló dokumentumok 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 szakmai önéletrajz 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 13. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton. Postacím: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. 

 Elektronikus úton: info@nagykar.hu 

 Személyesen nem veszünk át pályázatokat! 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokról - az igazgatóhelyettessel történt egyeztetést 

követően - az igazgató dönt. A benyújtási határidőn túl beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni. A pályáztató 

fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2020. április 28. 

 közigállás.gov.hu  

 a könyvtár honlapján: hivk.hu.  

 Nagykanizsa város hivatalos honlapján: nagykanizsa.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ található: Kardos Ferenc igazgatóhelyettes Email: 

info@nagykar.hu,  T: 06306287268 

mailto:info@nagykar.hu

