
Tarcal Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 
  

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, 2019.január 01. - 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 8.

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

Vezeti, szervezi és irányítja a többcélú intézmény működését, ellátja az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a(z) A pedagógusok előmeneteli és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet,
(alapilletmény+40%-os mértékű vezetői pótlék + 10%-os mértékű nehéz körülmények között végzett
munkáért járó pótlék) rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,

•         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         büntetlen előélet
•         igazolás, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn az 1992. évi XXXIII.törvény 20.§ (2d) és

2e) bekezdésében foglalt kizáró okok
•         nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



•         szakmai önéletrajz,
•         az intézmény vezetésére vonatkozó program,
•         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok

másolatai,
•         30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, valamint
•         az 1992. évi XXXIII.tv. 20.§ (2d) és (2e) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn a

pályázóval szemben,
•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos

kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Zoltán jegyző nyújt, a 47/580-444 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3915

Tarcal, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 2221/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető, óvodapedagógus.

•         Személyesen: Dr. Kovács Zoltán , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca 61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a véleményezési eljárás lefolytatását követően Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tarcal.hu/hirdetmenyek - 2018. július 2.
•         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarcal.hu/hirdetmenyek honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi
központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


