
Gencsapáti Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Gyöngyös-Kert 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, 2023.04.01.-2028.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231.

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

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 69 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,
•         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,



•         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
•         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

•         Magyar állampolgárság
•         Cselekvőképesség
•         büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a hivatkozott
törvény 20. § (2d) bekezdésében foglalt kizáró okok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai önéletrajza,
•         a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata,
•         az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő, a

fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program,
•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-

tételi eljárás lefolytatását vállalja,
•         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
•         a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy

korlátozó gondnokság alatt,
•         a pályázó nyilatkozata, amennyiben kéri, hogy a Képviselő-testület a

pályázatot zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Görög István jegyző nyújt, a
06-30/403-3977 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Község Önkormányzata címére

történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
MÜ/14/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

vagy
•         Személyesen: Bodorkós Ferenc polgármester, Vas megye, 9721 Gencsapáti,

Hunyadi út 229. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:



A pályázatokat a Képviselő-testület által létrehozott eseti szakmai bizottság vizsgálja és
véleményezi. A kinevezésről Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, a benyújtási határidő leteltét követő
legközelebbi ülésén. A Képviselő-testület döntéséről minden pályázó írásban értesítést
kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül
– eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Gencsapáti Község honlapja www.gencsapati.hu - 2023. január 25.
•         Hírmondó Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja 2023.

januári szám

 
 

Nyomtatás


