
Pályázati felhívás 

Az Országos Örmény Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján 
pályázatot hirdet a fenntartásában működő Örmény Kulturális Dokumentációs és 
Információs Központ intézményvezető munkakör betöltésére.  

1. A jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2021. január 01. - 2025. 
december 31. 

2. A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő 
3. A munkavégzés helye: 1025 Budapest Palatinus u.4. 
4. A munkakörhöz tartozó feladatok: az intézmény feladatkörében tartozó 

tervezési, szervezési, pénzügyi-gazdálkodási munka ellátása s ezekhez kapcsolódó 
vezetői teendők munkaköri leírásnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
végzése 

      5. Bérezés és juttatások:  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető 
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, munkaviszony 
keretében történik az Országos Örmény Önkormányzat költségvetésének 
figyelembevételével. 

      6. Pályázati feltételek: 

a) szakirányú mesterfokú szakképzettség,egyetemi végzettség 

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 3 éves szakmai 
gyakorlat, 

c) magyar állampolgárság, 

d) büntetlen előélet, 

e) tárgyalási szintű örmény nyelvtudás 

    7.  A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatait, 

- szakmai gyakorlat vagy vezetői gyakorlat igazolását, 

- vezetői programot az intézmény vezetésére, fejlesztésére, 



- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhetik, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy 
zárt ülés tartását kéri. 

 8. A munkakörrel illetve a pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ 
munkanapokon 9.00 -15.00 óra között a 06/19505321 telefonszámon kérhető. 

9. A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 27. 

10. A pályázatok benyújtásának módja: az armenia@ormenyorszagos.hu mail-címre 
történő megküldésével ,vagy postai úton ajánlott küldeményként történik.  

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 30. 

12. A pályázati kiírás további közzétételének helye: az Országos Örmény Önkormányzat 
hivatalos honlapja 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.  

 


