Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda
óvodavezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2015.09.01-től - 2020.08.31-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4351 Vállaj, Temető utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése,
irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása. egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A munkáltatói,
vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

óvodapedagógusi gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Büntetlen előélet

magyar állampolgárság

cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, pedagógiai szakvizsga keretében szerzett vezetői szakképesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó szakmai önéletrajza

iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázat tartama harmadik személlyel közölhető

a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 41.§.(29bek.b) pontja
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszűnteti
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4351 Vállaj, Szabadság
tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2015 , valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.

Elektronikus úton Vilmos István részére a vallaj@enternet.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Vilmos István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4351 Vállaj, Szabadság tér 6.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülte dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Vállaj Község Önkormányzat hirdetőtáblája
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a vallaj.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

