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Megtekintés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hollósy Kornélia Egységes Óvoda Bölcsöde 5836 Dombegyház, Béke utca 39.

Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15.2021.08.14.ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5836 Dombegyház, Béke utca 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény szerint az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása,
az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:






Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga eretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett  Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázó nyilatkozata, mely szerint a pályázat elbírálásában részt vevők betekintést nyerhetnek a pályázat
okirataiba, a pályázó személyes adataiba, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázattal kapcsolatos bizottsági
meghallgatás és a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt testületi ülésen történjen.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rsnj7ij7j5
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A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Lajos nyújt, a 68/432031 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő
megküldésével (5836 Dombegyház, Béke utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 505/2016/Munk , valamint a munkakör megnevezését: Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
 Személyesen: Dr. Varga Lajos, Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189.§191.§ában
és a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 23.§ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógus munkakörre szól. A Képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:




www.dombegyhaz.hu  2016. május 25.
Dombegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája  2016. május 25.
Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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