Vasmegyer Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény 20/a.§.-a
alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Vasmegyer Mesevár Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére az alábbiak szerint:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 01-től – 2020. július 31-ig
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4502 Vasmegyer, Bem apó u.1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A Vasmegyer Mesevár Óvoda, mint köznevelési intézmény vezetése, szakszerű,
törvényes és takarékos működtetése, a közalkalmazottak irányítása, ellenőrzése,
munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás az óvodai szülői szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó részletes szakmai önéletrajza


Az intézmény vezetésére vonatkozó program

 A szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzelése
 Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e a pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Imre polgármester
nyújt, a 42/919-145-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Vasmegyer Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (4502 Vasmegyer, Kossuth u.66.)
 Személyesen: Vass Imre polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye,
4502 Vasmegyer, Kossuth u.66.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www. vasmegyer.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasmegyer.hu
honlapon szerezhet.

