Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
"Kacagó" Napközi Otthonos 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:
Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, Ady Endre utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása,
ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott
feladatok ellátása, intézményi költségvetés szerint gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
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 szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
pedagógus munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
érvényes, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Szakmai önéletrajz, vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata, nyilatkozat személyes adatainak
kezeléséhez, továbbításához, nyilatkozat pályázatának nyilvános ülésen történő
elbírálásához hozzájárul, vagy kéri a zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bedő Lajos Sándor nyújt, a 0687/413-233 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (8308
Zalahaláp, Petőfi tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/367-3/2015 , valamint a munkakör megnevezését:
Óvodavezető.
és
 Elektronikus úton Bedő Lajos Sándor részére a polgarmester@zalahalap.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők
véleményezik, Szakértői Bizottság meghallgatja, Társulási Tanács dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. július 20.
 Zalahaláp honlap - 2015. július 20.
 Sáska honlap - 2015. július 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati anyagot "Óvodavezetői pályázat" megjelöléssel, csúszósín + nylonborítóval
bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal
megadott e-mail címre, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz,
margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva - is meg kell küldeni.

