Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsöde

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 évre, 2020.08.16. - 2025.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai
színvonalon történő ellátása. Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézmény szakmai tevékenységét.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola, Óvodapedagógus szakképzettség,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 4 év szakmai gyakorlat,
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti (pedagógus) munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Fényképes részletes szakmai önéletrajz,
Szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési
program,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt (vagy annak megkérését igazoló dokumentum),
Pályázó nyilatkozatai, hogy vállalja az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, hozzájárul személyes
adatainak a pályázati eljárásban történő kezeléséhez, valamint hozzájárul-e a pályázó a pályázat nyilvános ülésen
történő testületi tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Tibor polgármester nyújt, a 06/83/352-003 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás címére történő megküldésével
(8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: KÖH/201/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ÓVODAVEZETŐ.
•
Elektronikus úton Vincze Tibor részére a kozoshivatal@zalaapati.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Vincze Tibor, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A magasabb vezetői pályázat elbírálásáról a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján a Társulást Fenntartó Önkormányzatok
Képviselő-testületei döntenek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal illetékességéhez tartozó települések honlapján - 2020. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: a Zalaapáti
Közös Önkormányzati Hivatal; az adatkezelés célja: a munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása; az adatkezelés jogalapja: EU
2016/679. sz. rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a
sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanap, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A
személyes adatokat megismerők köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő közszolgálati tisztviselők, illetve
a végrehajtásról döntő személyek. A pályázó nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 2.

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

