PÁLYÁZAT ÓVODAVEZETŐI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Nagybaracska Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagybaracska Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1. napjától - 2020. július 31. napjáig
szól
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye 6527 Nagybaracska, Nagyváradi u. 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény
színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása,
munkáltatói jogok gyakorlása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
− Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség
− pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
− legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
− a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
− magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

-2A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
−

helyben lakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− szakmai önéletrajz,
− iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
− az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
− nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
− nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
− nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bögi István András polgármester nyújt
a 79/361-177-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
− Postai úton, a pályázatnak a Nagybaracska Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……./2014., valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezető
− Személyesen: Bögi István András polgármester, Bács-Kiskun megye, 6527
Nagybaracska,
Szabadság tér 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen. A
pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- Önkormányzat hirdetőtáblája
- www.nagybaracska.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2014. december 10.

