Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.
Sombereki Óvoda és Konyha

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, 2018.09.01-től 2023. 08.15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben (továbbiakban: Nkt.),
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvényben és végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését,
költségvetésének betartását.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű informatikai ismeretek, windows, internethasználat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
nem áll fenn a Nkt. 67.§(2)bek. szerinti összeférhetetlenség
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 nemzetiségi származás
Elvárt kompetenciák:


Jó szintű vezetői, szervezői készség, menedzseri szemlélet, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





részletes szakmai önéletrajz
vezetői program
érvényes erkölcsi bizonyítvány
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
hozzájárul

a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot
véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartsanak

szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói
igazolás
 végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Majorné dr.Szabó
Zsuzsanna nyújt, a 69/338-121 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Somberek és Görcsönydoboka
Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7728 Somberek,
Kossuth Lajos utca 111. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 687-1/2018 , valamint a
munkakör megnevezését: óvodavezető.
és
 Elektronikus úton Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna részére a
korjegyzoseg@somberek.hu E-mail címen keresztül


Személyesen:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás
dönt. A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint a
326/2013.(VIII.30.)Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. A
pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak. A pályázat
elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő első testületi ülés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
 www.somberek.hu honlapon
 Önkormányzat hirdetőtábláján
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a
vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti kinevezése az Nkt. 3.számú
mellékletében feltüntetett, felsőfoku szakképesítést igénylő munkakörbe történik. a
pályázati anyagokat kérjük 2 példányban (1 eredeti + 1 másolati példány), mely
csak az önéletrajzot és a vezetői programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati
határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somberek.hu
honlapon szerezhet.

