Markaz Községi Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény
Intézményvezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16 – 2022.08.15. –ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3262 Markaz, Fő utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodai
nevelés és közétkeztetés irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása a Napköziotthonos Óvoda,
Családi Bölcsőde és Központi konyha munkavállalói tekintetében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
és XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-

Főiskola, pedagógus.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, oktatási intézményben legalább 5 éves
szakmai tapasztalat, pedagógus szakvizsga, köznevelés vezetői szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
-

precíz munkavégzés, jó kommunikációs készség, jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Az Intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a pályázó szakmai
tevékenységét is bemutató fényképes szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, pályázó
nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az elbírálásban
résztvevők, és a képviselő-testület megismerhesse, pályázó nyilatkozata
összeférhetetlenség fennállásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mohácsy Tamás nyújt a 37/563433-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázónak a Markaz Községi Önkormányzat címére történő megküldésével
(3262 Markaz, Mikes Kelemen utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 840/1/2017, valamint a munkakör megnevezését:
Intézményvezető.
Személyesen. dr. Mohácsy Tamás, Heves megye, Markaz, Mikes Kelemen utca 5-7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

-

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Markaz Község honlapja – 2017. május 30.

