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Mágocsi Óvodafenntartó Társulás

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mágocsi Bokréta Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde 
 

intézményvezető (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, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7342 Mágocs, Templom tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok ellátása,
intézményi költségvetés szerinti gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval. Az
intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása,
ellenőrzése.

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, Óvodapedagógusi végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság
•         Cselekvőképesség
•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         Óvodapedagógusi munkaköreben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői

tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői

megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program.
•         3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Végzettséget igazoló okiratok másolata
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános elbírálásához
hozzájárul, vagy kéri a zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hőnig Mária polgármester nyújt,
a 06 20/451-110/16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Mágocsi Óvodafenntartó Társulás címére történő

megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Mág/1586/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Elektronikus úton Hőnig Mária részére a polgarmester@magocs.hu E-mail
címen keresztül

•         Személyesen: Hőnig Mária polgármester, Baranya megye, 7342 Mágocs,
Szabadság utca 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők
véleményezik, a pályázókat a Társulási Tanács által kijelölt Szakértői Bizottság is
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meghallgatja. Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. Társulási Tanács a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. április 10.
•         www.magocs.hu - 2018. április 10.
•         KTV Mágocs - 2018. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén szolgálati lakás biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon
szerezhet.

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.
 

 

Nyomtatás


