Földeák Térség!szocaátis' Egészségü9yi, Gyermekjóléti és Óvodai
Önkormányzati Társulás
a ''Közalkalmazottak jogállásárÓl

szÓlÓ' 1992' évi XXX|l|' törvény 20lA' s alapján
pályáZatot hirdet

Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális lntézmény
l

ntézményvezétő(magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogViszony időtartama:
határozatlan idejlj köZalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás'iellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018'01.01. -2022.12'31 '-ig szo| '

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6922 Fö|deák, záda utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetói megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménytevékenységi körébe tartozÓ Íeladatok Vezetői irányítása, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokrÓl sZólÓ 1993. éVi lll. törVényben, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intéZmények szakmai feladatairól és mÚködésük
feltételeiről szÓ|i 112000' SzCsM, a területi Védőnői ellátásrÓl szóló 49l2o04 ' (v' 21')
EszcsM rendeletekben, a gyermekek Védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
'1997' évi XXXI' törvényben' a személyes gondoskodást nyújtÓ gyermekjÓléti'
gyermekVédelmi intézmények,Valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szÓlÓ 15/1998' (lV. 30.) NlV rendeletbrn' Valamint az államháztartásÍól szóló

lrl

2011' évi CXCV_ törvényben és annak végrehajtásáról szóló
368/201'1.(Xll'31- ) Korm.
rendeletben foglalt feladatok
ellátása.

llletmény és juttatások:
megállapítására
*^'l"y:.ly
1992' éVi XXX|ll.

és a iuttatásokra a ''Köza|kalmazottak jogállásáról szÓló,,

törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltéteIek:

.
.
.
.
.
.
.

Főiskola, szakirányú ÍelsőfokÚ iskolai végzettség'
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatá-sa,
Szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy
Vállalja a
megbízást köVetŐ 2 éVen btlül annak megszórzését
Legalább 5 év feIsőfokú végzettségeiVagy felsőfokú szakmaj
képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociállJellátáJ, az egeizsegügyi
ellátás, llletve
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzeit szakÁai gyakoíai

Büntetlen előé|et
Magyar állampolgárság,
külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
'Vagy
jooával
tartÓzkodás
rendelkező, illetve bevándoiol vagy letelepedett szeÁély
Nyilatkozat aÍrÓl, hogy nem áll cselekvőképességlt kizáro vagy
korlátózó
gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt je|ent:

.

Személyes gondoskodást nyújtÓ szociális' gyermekjóIéti intézménynél
szerzett
Vezetői gyakorlat' _ Legalább 3-5 év vezetői iapasztálat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

.
.
.

iskolai Végzettséget tanúsító okirat másolata'
szakmai életrajz,
nyjlatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a
pályázati eljárással összeíÜggő t<ezetésáhóz hozzáiárul,

az

.
.
.

intézményvezetéSre VonatkozÓ vezétcii program a szakmai
helyzetelemzésre épülö fejlesztési elképzeléssel,
3-hÓnapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
büntetlen

előéletÚ,
nyilatkozat a GyVt' 15.s- (8) bek. meghatározott kizárÓ okokrÓl,
nyilatkozat arról, hogy a pálYázat etbílá|ását a Társulási Tanács nyílt Vagy
zárt
ülésen tárgyalja

A munkakör betölthétőségének idópontja:
A munkakör legkorábban 2018. janUár

2t3

1

. napjátÓl

tölthetó be.

A pályázat benyújtásának határideje:2o17. november

1o.

A pályázati kiírással kapcSolatosan további informáciÓt Horváthné szalai Mónika
a 621524-092 _os telefonszámon'

nyÚjt,

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai Úton' a pályázatnak a Földeák Térségiszocjális, Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Óvodaj Önkormányzati Táisulás címéretorténő
megküldéséVel(6922 Földeák' Szent LászlÓ tér .l. ). KérjÜk a borítékon

.

fe|tÜntetni a pá]IyázaÍi adatbázisban szereplŐ azonosító számot: 2446l2o17

Valamint a munkakör megnevezését:lntézmónyvezető'
személyesen: Földeák Községi Önkormányzat Titkárság' csongrád megye,
6922 Földeák' szent LászlÓ téÍ1. '

.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Társulási Tanács ülésén

A pályázat élbírálásának határideje: 2017' december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.
.
.
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