Megtekintés

1/3

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=435872

Nyírbogáti Mesekert Óvoda - Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírbogáti Mesekert Óvoda - Bölcsőde

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, 2019.08.15-2024.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A többcélú intézmény (óvodai nevelés, bölcsődei ellátás) szakszerű és törvényes
működtetése. Az intézményben a szakmai, szervező, irányító és ellenőrző feladatok
ellátása a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
biztosított jogkörök szerint. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör
gyakorlása. Kapcsolattartás a fenntartóval. Kapcsolattartás a Biztos Kezdet
Gyerekházzal. Az Ifjúsági Ház irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
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Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus vagy a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti,gyermekvédelmi intézmények,valamint személyek
szakmai feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rend.2.melléklet I/2.C pontjában a bölcsődevezetőre előírt képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Óvodapedagógus munkakörben, vagy felsőfokú végzettséget igénylő
szoc.ellátás, közokt. gyakorlat - legalább 5 év szakmai tapasztalat
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fenálló,
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:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz
vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló
szelvény másolata, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az
intézményekben végezhető tevékenység lefolytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt
Végzettségeket igazoló okiratok másolata
hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról,
hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik,
és abba betekinthetnek
Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri
Nyilatkozik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll
fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó
Polgármester nyújt, a 0620/981-3155 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Mesekert Óvoda - Bölcsőde címére
történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. ). Kérjük a borítékon
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feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3602/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .
Személyesen: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó Polgármester, Szabolcs-SzatmárBereg megye, 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata honlapja - 2019. május 30.
Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban postai úton ajánlott küldeményként, vagy
személyesen Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a
Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4361.
Nyírbogát, Hunyadi u.7.) kell benyújtani. A beérkezett pályázatok tárgyában Nyírbogát
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A jogszabályban biztosított
véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek írásos nyilatkozatának beérkezése
után az Egészségügyi, Szociális és Köznevelési Bizottsága értékeli, majd a Képviselőtestület az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatásával hozza meg a
döntést. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa. 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.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirbogat.hu honlapon
szerezhet.
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