Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
TÁPIÓSÁGI GÉZENGÚZ 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, 2015.08.01.-2020.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2253 Tápióság, Bicskei út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint az önállóan működő intézmény
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság
Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
Legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Óvodavezetői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz,
Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
Iskolai, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
Nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati
anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik (adatvédelmi nyilatkozat)
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
A kért iratokat, igazolásokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pap Anikó jegyző nyújt, a 29/465667-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (2253 Tápióság, Bicskei út 3.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 307/2015.,
valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető
Személyesen: dr. Pap Anikó, Tápióság Község Önkormányzata (2253 Tápióság,
Bicskei út 3.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzőkönyv megérkezését követően rendes képviselő-testületi
ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
Tápióság hivatalos facebook oldala
www.tapiosag.hu
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