Csengerújfalu Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Csengerújfalu Mesevilág 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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4764 Csengerújfalu, Kossuth utca 131.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős
vezetője, aki munkáját a vonatkozó jogszabályok előírásának megfelelően
látja el. Felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott feladatok ellátásáért. Felelős az intézmény
eredményes és gazdaságos működéséért, képviseli az intézményt. Az
óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a Köznevelési Törvény
alapján a fenntartó határozza meg.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, padagógus
szakvizsga keretében szerzett óvodapedagógus végzettség,
 Felhasználói szintű MS office irodai alkalmazások - Legalább 5
év feletti szakmai tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Egyéb feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt
 A pályázat részeként benyújtandó iratok: részletes szakmai
önéletrajz, végzettséget szakképzettséget igazoló okiratok
másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézmény
vezetésére
vonatkozó
szakmai
program,
szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat
arról, hogy az Mötv. 46.§(2)bek.b) pontja alapján zárt ülésen
kéri- e a pályázat tárgyalását,
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a
pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagot
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsiga Mihály
Polgármester nyújt, a 0644520186 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csengerújfalu Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (4764
Csengerújfalu, Kossuth utca 131. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/7791/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szakértői bizottság véleményezését követően Képviselő- testületi döntés
keretében

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csengerujfalu.hu - 2019. július 22.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
www.csengerujfalu.hu honlapon szerezhet.

információt

a

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2019. július 22
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

