Alsóvadász Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Alsóvadászi Napközi Otthonos 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, a vezetői megbízás dátumától számított 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3811 Alsóvadász, Fő út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése,
az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal
Alsóvadászi Kirendeltségével és az intézmény fenntartójával, Alsóvadász község Önkormányzatával való
folyamatos együttműködés, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:










Főiskola, óvodapedagógus,
óvodavezetőként - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
legalább 10 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Felsőfokú képesítés, fejlesztő pedagógus végzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel 1(egy) példányban
 iskolai végzettségeket, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely
igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata
tartalmának megismeréséhez,
 nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
 amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Laczkó Csabáné aljegyző nyújt, a +36-46/596400 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Alsóvadász Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(3811 Alsóvadász, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: Als/216/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokról Alsóvadász Község Önkormányzat
véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérését követően.

Képviselő-testülete

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Alsóvadász község Önkormányzatának honlapja - 2018. február 27.
 Alsóvadász község Önkormányzatának hirdetőtábláján - 2018. február 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsovadasz.hu honlapon szerezhet.
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