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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont

Főigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, Universitas utca 2/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatójának feladatai: • az Egyetemen
folyó oktató, kutató, művészeti és gyógyító tevékenységet szolgáló Egyetemi Könyvtár
és Tudásközpont stratégiai irányítása, • az oktatás-, kutatás- és tanulástámogatás,
valamint a digitális tartalomszolgáltatások, illetve a kapcsolódó szervezetfejlesztési és
humánerőforrás-politika szakmai irányítása • az integrált egyetemi könyvtári hálózat
(Pécsett és Pécsen kívül működő) könyvtárainak irányítása, • az Egyetemtörténeti
Gyűjtemény és Klimo Könyvtár szakmai munkájának irányítása, • az Egyetem karaival,
intézeteivel, tanszékeivel való kapcsolattartás, • a Könyvtár képviselete az egyetemi és
országos testületekben, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatainak gazdagítása.
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:
•
•

•
•

•

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség ,
végzettségének és szakképzettségének, vagy az intézmény
alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú
tudományos tevékenység
középfokú „C” típusú angol vagy német nyelvvizsga
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai
gyakorlat legalább 3 év vezetői tapasztalat egyetemi oktatásban való részvétel
A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen
közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•

- szakmai önéletrajz - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek,
bizonyítványok hiteles másolata - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat
bemutatása - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői
program - nyelvtudást igazoló oklevél, bizonyítvány másolata összeférhetetlenségi nyilatkozat
- illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag
megismerésére - külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány - vagyonnyilatkozat tételre vonatkozó nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12666 , valamint a
beosztás megnevezését: Főigazgató.
• Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap
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A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.
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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