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munkakör betöltéséremunkakör betöltéséremunkakör betöltéséremunkakör betöltésére 

    

A munkaviszony időtartama:A munkaviszony időtartama:A munkaviszony időtartama:A munkaviszony időtartama: 
határozatlan idejű  
                        
Foglalkoztatás jellege:Foglalkoztatás jellege:Foglalkoztatás jellege:Foglalkoztatás jellege:    Megbízási jogviszony keretében, heti 12 óra 

 
A munkavégzés helye:A munkavégzés helye:A munkavégzés helye:A munkavégzés helye: 
4643 Benk, Petőfi utca 3. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Közművelődési feladatok ellátása Benk településen. 
 
Illetmény és juttatások:Illetmény és juttatások:Illetmény és juttatások:Illetmény és juttatások: 
Bérezés: bruttó 40 000 Ft. 
                        
Pályázati feltételek:Pályázati feltételek:Pályázati feltételek:Pályázati feltételek: 
•    középfokú, közművelődési szakképzettség, vagy aki jelenleg képzés alatt áll.  
•    magyar állampolgárság 
•    büntetlen előélet 
 
Elvárt kompetenciák:Elvárt kompetenciák:Elvárt kompetenciák:Elvárt kompetenciák:  
•    jó fogalmazókészség 
•    logikus, összefüggéseket meglátó gondolkodás 
•    jó együttműködési és kommunikációs képesség 
•    csapatmunkára való képesség 
•    önálló munkavégzési képesség 
•    segítőkészség 
•    precizitás 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•    fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
•    motivációs levél 
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
•    hozzájáruló nyilatkozat a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 



 
    

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújA pályázat benyújA pályázat benyújA pályázat benyújtásának határideje:tásának határideje:tásának határideje:tásának határideje: 2023. március 31. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatok benyújtásának módja:    Benk Község Önkormányzatánál személyesen 
vagy Dancs Ákos Polgármester Úr részére phbenk@gmail.com e-mail címen 
keresztül 
 
AAAA    pályázat elbírálásának határideje:pályázat elbírálásának határideje:pályázat elbírálásának határideje:pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 8. 

 
A pályázati kiírás tovA pályázati kiírás tovA pályázati kiírás tovA pályázati kiírás további közzétételének helyeábbi közzétételének helyeábbi közzétételének helyeábbi közzétételének helye::::    
Benk Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája 
  

 


