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Majs Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Majsi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 15-ig
szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7783 Majs, Ady Endre utca 63.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A
költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört
gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval és különböző szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
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§
§
§
§
§
§
§

Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
Óvodapedagógusi munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
Munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Óvodavezetői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
§
Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez
tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél hitelesített
másolata
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program
§
Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
§
§

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajosné Pólya Krisztina nyújt, a
69/380-101 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Majs Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7783 Majs, Kossuth Lajos utca 199. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 858/2013. ,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
§

Oktatási és Kulturális Közlöny
Majs Község Önkormányzat hirdetőtáblája
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A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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