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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára

könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1075 , Kazinczy utca 23-27.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
− Olvasószolgálati (olvasótermi) feladatok ellátása, váltott műszakban, magyar és angol
nyelven. A beérkező kérések fogadása, megválaszolása. Tájékoztatás, témafigyelés
saját katalógusból és adatbázisokból, valamint ODR-en keresztül országos szintű
adatbázisokból. − Az olvasótermi rend megtartása és betartatása az olvasókkal.
Folyamatos felügyelet biztosítása. − Az olvasók kiszolgálása, reprográfiai
szolgáltatások elvégzése. − A fogyatékossággal élő hallgatók segítése a speciális
eszközök által. Folyamatos együttműködés az ELTE és a Kar fogyatékos-ügyi
koordinátorával. − Együttműködés a kölcsönzői munkatársakkal, délután 16 órától
zárásig a kölcsönzői feladatok ellátása. − Olvasótermi statisztika rendszeres
elkészítése. − Esetenként besegítés a raktározási munkafolyamatokba.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés,
felsőfokú szakirányú végzettség
államilag elismert angol középfokú nyelvvizsga bizonyítvány
számítógépes felhasználói ismeretek
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 1-3 év könyvtárosi gyakorlat, valamely integrált könyvtári rendszer ismerete
• Német vagy egyéb idegen nyelvismerete
• Minőségbiztosítási feladatok ellátásában való jártasság
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

kiegyensúlyozott, stressz tűrő személyiség ,
jó kommunikációs készség szóban és írásban,
pontos, precíz munkavégzés ,
jó csapatszellemű, de önálló munkavégzésre képes személyiség ,
kiváló problémamegoldó képesség,
információkereső eszközök használatában való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•

felsőfokú végzettséget, szakképzettséget és a nyelvtudást igazoló okiratok
másolata
motivációs levél
erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát
a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és
testületek megismerhetik
szakmai önéletrajz (pályakezdő esetében a szakmai gyakorlatok leírása
szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Andrea könyvtárvezető
nyújt, a 06 1 461-4500/3809 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. PPk Könyvtár
ill.személyesen ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: ELTE PPK/8423/1/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: könyvtáros.
vagy
• Elektronikus úton Varga Andrea részére a varga.andrea@ppk.elte.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat
kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 29.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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