Tolmács Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Óvodavezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.
A munkakörbe 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, munkáltatói, vezetői
jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi
költségvetés betartása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
− Főiskola, Óvodapedagógus végzettség
− Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
− Legalább 5 éves óvodapedagógusi gyakorlat
− Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
− A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
− Óvodában szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− végzettséget igazoló okiratmásolatok
− erkölcsi bizonyítvány
− szakmai önéletrajz
− vezetői program
− a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
− nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 11.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Hajnis Ferenc polgármester, 06-30-968-8858
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Tolmács Község Önkormányzat (2657
Tolmács, Sport utca 1.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleményezési eljárást követően Tolmács Község Önkormányzat
képviselő-testülte dönt.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2015. július 31-ig
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tolmács Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2016. május 27.
Tolmács Község Önkormányzat hivatalos honlapja www.tolmacs.hu 2016. május 27.
Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. június
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes
(kozigallas.hu) 2016. június 10.
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