
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

 
pályázatot hirdet 

közönségszervező / közművelődési szakember 

munkakör betöltésére. 
 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidővel 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A munka helye: Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

Ifjúsági, művészeti rendezvények, egyéb kulturális rendezvények kezdeményezése, 

szervezése, lebonyolítása. Az amatőr művészeti csoportok, műhelyek, alkotóközösségek, 

civil szervezetek munkájának segítése. Kapcsolattartás az intézményekkel. 

Közönségszervezés. Kiállítások rendezése, installálása. Az intézmény tevékenységének 

kommunikálása, marketing – PR tevékenység. Szakkörök, művészeti csoportok 

tevékenységének koordinálása, éves statisztika készítése. Pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése, pályázatokon való közreműködés. 

 

A foglalkoztatás a 2012. évi I. törvény (Munka törvénykönyve) alapján történik. 

 

Pályázati feltételek: 

-Főiskola, szakirányú 

-közművelődési területen szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat 

-Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

-Felhasználói szintű internetes alkalmazások 

-Magyar állampolgárság 

-Büntetlen előélet 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás 

Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás 

ECDL 

Európai Uniós pályázatokban szerzett tapasztalat 

Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása 

 

Elvárt kompetenciák: 

Jó szintű kommunikációs képesség, 

Jó szintű kreativitás, 

Jó szintű precizitás, 



Jó szintű pontosság, 

Kiváló szintű önálló munkavégzés, 

 

Amit kínálunk: 

Változatos munkakör és feladatok, 

Kulturális programok 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak 

személyes meghallgatására kerül sor, kizárólag őket értesítjük e-mailben. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz 

 motivációs levél 

 diploma 

 egyéb szakképesítést igazoló dokumentumok másolata 

 hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 

 foglalkoztatás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1-től tölthető be a belépéshez szükséges iratok a 

rendelkezésre állása esetén.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Óber Roland nyújt, a 76-555-053 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára címrére 

történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését: közönségszervező / közművelődési szakember 

 Elektronikus úton Óber Roland részére az ober.roland@lmizsekultura.hu email címen 

keresztül. 

 Személyesen: Óber Roland, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

 


