2020. 12. 02.

Megtekintés

Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tiszaugi 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:
Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Móra Ferenc utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az
intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az Intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes
működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Intézmény alapító okirata szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Nkt. 66. § (1) bek b) pontja, 66. § (3) bek. meghatározott feltételeknek megfelelés. Pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség.
Részletes szakmai tevékenységet is magába foglaló önéletrajz.
Iskolai végzettséget, pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok másolata.
Szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési program.
Erkölcsi bizonyítvány vagy annak beszerzéséről a nyilatkozat.
Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 28.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lajos Krisztina jegyző nyújt, a +36703820599 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével
(6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: TU/1308/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
•
Elektronikus úton dr. Lajos Krisztina jegyző részére a jegyzo@tiszaug.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: dr. Lajos Krisztina jegyző, Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 51. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.tiszaug.hu - 2020. november 28.
Tiszaug Község Önkormányzatának hirdető táblája - 2020. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszaug.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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