
A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

munkatársat keres 

 

Techn ikai  munkatárs   

munkakör betöltésére. 

 

A munkavégzés helye: 

Derecske, Köztársaság u. 107. 

Munkaszerződés: 

Határozott időre szóló munkaszerződés, próbaidő kikötéssel 

A munkakörbe tartozó, feladatok: 

• Munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása a Munkavédelmi szabályzat alapján,  

• A Művelődési Központ és a Könyvtár helyiségeinek fűtése,  

• Kisebb, külső szakembert nem igénylő karbantartási feladatok ellátása 

• Szakembert igénylő karbantartási munkálatok feltárása, egyeztetése az illetékes 

kollégával,  

• Az intézmény helyiségeinek, termeinek berendezése, szabadtéri rendezvények esetén a 

helyszínrendezés, színpadépítés a rendezvényért felelős munkatárs útmutatása alapján,  

• Szórólapok, meghívók, plakátok településen belüli eljuttatása, valamint a plakátok 

kihelyezése a településen belül és a járás településein is.  

• Az intézménynek címzett küldemények, csomagok postáról való elhozatala, valamint 

az intézmény által feladandó postai küldemények eljuttatása a postára,  

• Az intézmény műszaki eszközeinek kezelése,  

• Meglévő technikai személyzet munkájának segítése.  

 

 

• Pályázati feltételek: 

• Középfokú szakképzettség  

• Műszaki, elektronikai jártasság,  

• Magyar állampolgárság 

• Büntetlen előélet 

• Cselekvőképesség 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 

• B kategóriás jogosítvány 

        

Előnyt jelentő kompetenciák: 

• Műszaki, technikusi végzettség (Hangmester, hangtechnikus szakképzettség)  

• Kiváló szintű kommunikációs és szervezőkészség   

• Önálló, pontos, precíz munkavégzés 

• Rugalmasság, terhelhetőség 

  



 

Amit kínálunk: 

• Modern munkakörnyezet 

• Változatos munkakör 

•  Barátságos légkör, fiatal, dinamikus, csapat 

• Kulturális programok 

• Stabil munkahely,  

• Fejlődési lehetőség,  

• Munkaruha juttatás, Cafetéria (Szép kártya) 

 

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata 

• Bér igény megjelölése 

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nádházi- Tálas Csilla nyújt, a 06-20- 

4631715-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A munkakör megnevezése: Technikai munkatárs 

 

Elektronikus úton  muvkozpont.derecske@gmail.com címen keresztül 

Személyesen: Derecske, 4130, Köztársaság u. 107. (Derecske Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 

dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.  
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