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Kömlőd Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gézengúz 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, (2013.02.01.- től 2018.01.31-ig
Komárom – Esztergom megye, 2853. Kömlőd, Pálóczi u. 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A fenntartó szolgálati lakást nem biztosít.
Pályázati feltételek:
Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
•

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
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magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


 Felhasználói szintű levelezés, internet használat

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező program
iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület
a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013.február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Ferenc polgármester a 06/30/6043188
telefonszámon vagy Schvarczné Stieber Rita jegyző nyújt a 06/20/4703669 vagy 06/34/470-512
telefonszámon
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kömlőd Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (2853.Kömlőd, Szabadság u.9.). Kérjük a borítékon feltüntetni
„PÁLYÁZAT” megnevezést, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot
1159/1/2012. valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető
- Elektronikus úton Kiss Ferenc polgármester részére a hivatal@komlod.hu- E-mail
címen keresztül
-Személyesen: Kiss Ferenc polgármester vagy Schvarczné Stieber Rita jegyző KomáromEsztergom megye, 2853 Kömlőd, Szabadság u.9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban
résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezést követően Kömlőd Község
Önkormányzatának képviselő -testülete hozza meg végső döntését. A képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.január 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye,

Megyei napilap (24 Óra)
www.komlod hu
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny
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