BOGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bogácsi Bagolyvár 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, 2020.07.01.-2025.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3412 Bogács, Alkotmány utca 52.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti körnevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében foglalt
feladatkör ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézményben
dolgozók munkájának irányítása, az intézmény törvényes működésének biztosítása,
gazdálkodási rendjének betartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 Legalább 4 év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Büntetlen előélet
 Magyar állampolgárság
 Cselekvőképesség
 Pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Köznevelési intézményben szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz

Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program

A végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos
kezeléséhez

A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz

A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2)
bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Papp Adrienn nyújt, a 06-49/534-402 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a BOGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA címére
történő megküldésével (3412 Bogács, Alkotmány utca 9.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1256/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .
 Elektronikus úton dr. Papp Adrienn részére a jegyzo@bogacs.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok
elbírálásáról a pályázók a döntést követően írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bogacs.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 25.

