FELHÍVÁS
álláshely betöltésére
Szervezet:

Központi Statisztikai Hivatal - Könyvtár

Munkakör megnevezése:

Főigazgató (vezető állású munkavállaló)

Munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:

2020. november 2.

A munkaviszony ideje:

5 év határozott idő

Foglalkoztatás jellege:

Mt. szerinti munkaviszony, teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra figyelemmel, a pályázat
kiírására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül sor.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A létesítendő jogviszonyra – 3 hónap próbaidő kikötése mellett –, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. vonatkozó rendelkezései az irányadók, a munkabér összege a felek
megállapodásán alapul.
Ellátandó feladatok:
- Vezeti, irányítja és ellenőrzi a Könyvtár szakmai és gazdasági tevékenységét, felelős a Könyvtár
munkatervének teljesítéséért, a szakmai munka színvonaláért, a hazai és nemzetközi kapcsolatokért, a
dolgozók szakmai fejlődéséért, a munkafegyelem megtartásáért, a Könyvtár eredményes gazdálkodásáért és
anyagi eszközeiért.
- Képviseli a Könyvtárt hatóságokkal és harmadik személlyel szemben, jogosult a Könyvtár nevében
kötelezettség vállalására. A Könyvtár dolgozói tekintetében gyakorolja – a KSH elnökének kizárólagos
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok kivételével – az összes munkáltatói jogot az érvényes
jogszabályoknak megfelelően.
- Irányítja a felmerülő bérszámfejtési, társadalombiztosítási és munkaügyi feladatokat végző külső
megbízottat.
- Felel a Könyvtár pályázatainak összehangolásáért, lebonyolításáért, kidolgozza és végrehajtja a Könyvtár
fejlesztési tervét, képviseli a Könyvtárt a különböző fórumokon.
A munkakör betöltésének feltételei:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség, és
- Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex
típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
- Országos szakkönyvtárban szerzett legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalat,
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-

Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő
szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs
vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:
- Vezetői feladatok ellátásához szükséges döntési, tárgyalási, szervező és kapcsolatteremtő készség.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- Hazai és nemzetközi könyvtár-szakmai kapcsolatok,
- Részvétel a hazai és nemzetközi statisztikai tudományos szervezetek tevékenységében,
- Középfokú német/francia/latin nyelvvizsga,
- A könyvtári minőségirányítás területén szerzett ismeretek, képzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A Könyvtár vezetésével, szakmai fejlesztésével, jövőjével kapcsolatos elképzelések összegzése
- Tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék
- Szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény
- Végzettséget, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata
- Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban részt vevők a pályázó anyagait megismerhetik
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje:

2020. október 2.
2020. október 15.

A pályázat benyújtására vonatkozó tájékoztatást Csutorás Gábor főosztályvezető nyújt, a 061-345-1146-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1134” azonosító számot, az allashely@ksh.hu e-mail oldalon
keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató
figyelmét felkeltette, a pályázatokat véleményező bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat
eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- A KSH honlapja – 2020. szeptember 4.
- KSH Könyvtár honlapja - http://konyvtar.ksh.hu/ – 2020. szeptember 4.
- KATALIST információs honlap: https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/katalist – 2020. szeptember 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A KSH Könyvtár országos szakkönyvtárként gyűjti, feltárja a statisztikával, illetve határterületeivel foglalkozó hazai
és nemzetközi szakirodalmat, valamint szakterületén szakirodalmi és információs szolgálatokat végez, illetve
közvetít. Kötelespéldányra jogosult és közművelődési feladatokat ellátó könyvtárként nyilvántartja és rendelkezésre
bocsátja a gyűjteményében lévő dokumentumokat, kielégíti a legszélesebb olvasói igényeket. Az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagjaként az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a
könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés révén, valamint a
gyűjteményből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtár kölcsönzés révén, valamint a gyűjteményből kivont
dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára. A Könyvtár feladatkörét a KSH elnökének a KSH
Könyvtár alapító okiratáról szóló 1770-6/2020. KSH határozata állapítja meg.
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