Csány Község Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csányi Napközi Otthonos Óvoda
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, 2016.08.16.-2021.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3015 Csány, Malom utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként a törvényes működés biztosítása, a pedagógiai munka
irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az
intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok 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
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:










Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
Szakmai önéletrajz
Szakmai gyakorlat igazolása
Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggően szükséges kezeléséhez
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Szakmai Bizottság, valamint a képviselő-testület nyílt
vagy zárt ülésén kéri a pályázat tárgyalását
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.
A pályázatok benyújtásának módja:




Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzat címére történő megküldésével
(3015 Csány, Kossuth út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosítót: 21141/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
Elektronikus úton dr. Szabó Tamás részére a jegyzo@csany.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

