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Ófehértó Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Ház
Kastélykert Óvoda intézményegység

intézményvezető (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, 5 év-ig szól.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4558 Ófehértó, Szent István utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az irányadó jogszabályokban meghatározott óvoda-vezetői feladatokat. Intézmény szakszerű, törvényes működtetése,
pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban.
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 és intézményvezetői szakképzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, irodai alkalmazások, internetes szakrendszerek
gyakorlott felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
helyi intézményi környezet ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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•
•
•
•
•

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
fényképes szakmai önéletrajz
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelésekkel,
Adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul.e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához, továbbá
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon József nyújt, a +36309601915 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Ófehértó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4558 Ófehértó,
Alkotmány utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1/1081-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
vagy
•
Elektronikus úton Simon József polgármester részére a hivatal@ofeherto.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Simon József polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokról a Képviselőtestület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt véleményezési rend és határidő
lejártát követően dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában - külön indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.ofeherto.hu - 2020. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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