
Jobbágyi Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi

óvodavezet ő (magasabb vezet ő)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 15 - 2022. augusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Lakótelep .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
• szakmai önéletrajz
• intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

A beosztás betölthet őségének id őpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtásának határideje:  2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schoblocher István nyújt, a 32/475-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jobbágyi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3063 Jobbágyi,

Bencsik utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 823/1/2017 ,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

• Személyesen: , Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Bencsik utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményi véleményezést követően a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság személyesen meghallgatja a pályázót, a döntést a
Képviselő-testület hozza meg. A pályázó fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

• www.jobbágyi.hu - 2017. július 7.
• Oktatási és Kulturális Közlöny

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2017. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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