Őcsény Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi
Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013.07.01-2018.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7143 Őcsény, Fő utca 42-44,.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda alapító okiratában foglalt feladatok ellátása, az óvoda és családi napközi törvényes
működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. A nevelő, oktató munka
fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a
fenntartóval való együttműködés.
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, pedagógusi szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,,
Óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
 Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét
igazoló okmány(ok) hitelesített másolata,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen
előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul
hozzá,
pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok, hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul .

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Őcsény Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7143 Őcsény, Fő utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 244-1/2013 , valamint a
beosztás megnevezését: Óvodavezető.
vagy
 Személyesen: Pollák Csaba, Tolna megye, 7143 Őcsény, Fő utca 35.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság véleményezése után a Képviselőtestület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
 Őcsény Község honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocseny.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. február 5.

