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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az egyetem
fenntartásában működő DRHE Maróthi György Könyvtár
könyvtárigazgatói tisztségére.
A megbízás 2019. augusztus 1-től 2024. július 31-ig szól.
A könyvtárigazgató feladata különösen:
 a mindenkori érvényes jogszabályok, rendelkezések alapján irányítja és ellenőrzi
a könyvtár rendeltetésszerű működését, biztosítja a könyvtár gazdálkodásának
rendjét, a könyvtári vagyon megőrzését, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek
rendeltetésszerű felhasználását,
 kialakítja és biztosítja a könyvtár belső munkarendjét,
 gondoskodik a könyvtári berendezések folyamatos fejlesztéséről,
 kapcsolatot tart mindazon egyetemi szervezeti egységekkel, külső
intézményekkel, amelyeknek a tevékenységéhez a könyvtár munkája kötődik,
 ellátja, ill. biztosítja a könyvtár képviseletét,
 összeállítja a könyvtár fejlesztési terveit, jelentéseit, figyelembe véve a
könyvtárnak a magyar könyvtári rendszerben betöltött szerepét,
 részt vesz a hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek kialakításában.
El kell látnia továbbá mindazokat a feladatokat, melyeket a könyvtárigazgató számára az egyetem,
illetve a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata előír.
Pályázhatnak: az egyetem alkalmazottai közül azok, akik szakirányú felsőfokú végzettséggel és
legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a református egyháztagság, ennek hiányában egyháztagság az
Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) tagegyházainak egyikében, valamint az igazolt
idegennyelv-tudás és a könyvtár-informatikai szakképzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:






jelenlegi munkakörének, beosztásának megnevezését,
eddigi szakmai munkájának, ezen belül vezetői vagy igazgatási tevékenységének
részletes bemutatását,
nyelvismeretének megjelölését,
a tisztség betöltésével, valamint a DRHE Intézményfejlesztési Tervében rögzített,
a Maróthi György Könyvtárat érintő stratégiai célokkal kapcsolatos elképzeléseit,
célkitűzéseit,
hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban
meghatározott személyek és testületek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:



egyetemi oklevelének/okleveleinek másolatát,
idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) másolatát,
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szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
részletes szakmai önéletrajzát,
szakmai elképzeléseit, vezetői terveit ismertető dokumentumot,
egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az alkalmazottak, a vezetői jellegű tisztségviselők
DRHE szabályzataiban rögzített kötelességeit ismeri, és azokat megbízása esetén
magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy megválasztása esetén tiszteletben fogja
tartani a DRHE értékrendjét, szellemiségét és tartózkodni fog a DRHE és a
Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő magatartástól,
nyilatkozatoktól és életviteltől, továbbá
minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetmény közzétételétől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.
A pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális formában kell az egyetem rektorához a
Rektori Hivatalban benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást dr. Kustár Zoltán rektor ad.
Debrecen, 2019. április 26.

Dr. Kustár Zoltán
rektor

----------------Figyelembe veendő jogszabályok:
 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§
 a 150/1992 (XI.20) korm. rend.
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