
Szarvas Város Önkormányzata

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 

intézményvezető (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, 2021. 07. 01 - 2026. 07. 01. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 66.



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézményben dolgozó közalkalmazottak vonatkozásában, a 2011. évi
CXC. törvény 69. §-ában leírtak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,

•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         hasonló munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői

tapasztalat,
•         pénzügyi-gazdasági ismeretek vagy szakirányú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul



•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő
tárgyalását kéri

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti
összeférhetetlenség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boross Árpád Bence nyújt, a
+3666311122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szarvas Város Önkormányzata címére történő

megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság út 36. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 297/6/2021 ,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: Dr. Melis János, Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út
36. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázókat egy háromtagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A
bizottság véleményét írásban továbbítja a döntéshozónak. Az intézményvezető
megbízásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagy különleges
jogrend esetén Szarvas Város Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kozigallas.hu - 2021. március 17.



•         www.szarvas.hu - 2021. március 17.
•         www.szarvasiovi.hu - 2021. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szarvas.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


