Detk Községi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a

Detki Benedek Elek Óvoda
Intézményvezető (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 évig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3275 Detk, Dobó István utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározott
feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, Óvodapedagógus,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti szakmai gyakorlat
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
- A nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Szakmai önéletrajz
Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői
program

-

-

-

-

Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
Legalább 4 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint arról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé, vagy annak megkérését igazoló irat.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban
szereplő személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, továbbá arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek.
Nyilatkozat a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenség.
Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefanovszki Tamás
polgármester nyújt, a 06-30/538-2937 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Detk Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (3275 Detk, Árpád utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/58/2021, valamint a
munkakör megnevezését: Óvodavezető.
- Személyesen: Stefanovszki Tamás polgármester, Heves megye, 3275
Detk, Árpád utca 16. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.detk.hu - 2021. január 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.detk.hu honlapon
szerezhet.

