
Fö I deá k Község i Ö n ko rmá nyzat Ké pvi s e ! ő -testü lete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|lI. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Gyermekmosoly Óvoda Földeák

Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető (magasabb vezetó)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatl a n i d ej ű köza l ka l m azotti jogvi szony

Foglalkoztatás jeI Iege :

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01.-2024.07.31 .-ig szól,

A munkavégzés he|ye:

Cson g rád megye, 6922 Földeák, Zárda utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezető,i megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása,
szervezése, eIlenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az
jntézményi költségvetés betartása, jogszabály által előírt vezetői jogok gyakor!ása.

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

. Főiskola, óvodapedagógusi felsőíokú iskolaivégzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretóben szerzett intézményvezetői szakkópzettség,
szakvizsg ázott vezető óvodapedagógus szakképzettség,



; 
Vaovonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Legalább 5 év szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo!ások:

' Az álláshelY betÖltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok másolata.

' 90 naPnál nem régebbj hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a közaIkalm azott nem áIl olyan
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszóny
létesítését nem teszi lehetővé

' A PálYázÓ 5 év feletti szakmai gyakortatát igazoló dokumentum (munkáltatói
igazolás mun kakör me9nevezésével). Szakmai önóletrajz.

' Az intézménY vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési el képzeléseket.

' NYilatkozat arrÓl, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pály ázatta]
összefü g gő kezeléséhez.

' NYilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel köziés).

' NYilatkozata Kjt. 41-43lA§ szerinti összeférheietlenségr8l.

A munkakör betöIthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjátót tölthető be.

A pályázat benyújtásának határidej e: 2019. április 1 .

A pályázatok benyújtásának módja:
' Postai Úton, a Pályázatnak a Földeák Községi Önkormá nyzat Képviselő-

testÜlete címére tÖrténő megkÜldéséve! (6922 Földeák, Szent László tér 1. ).KérjÜk a borítékon feltüntetni a pályázatl adatbázisban szereplő azonosító
számot: FÖldeák/ 538 12019. , valar int a munkakör megnevezését:
lntézményvezető.

' Személyesen. Rákóczi Edit, Csongrád megye, 6922 FöIdeák, Szent László tér
1..

A pályázat elbírá!ásának módja, rendje:

A Képviselő-testület ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 20'|9. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

., Oktatási és Kulturális Közlöny. Az önkormá nyzat honlapján www.foldeak.hu

A KÖzlcÁllÁs publikálási időpontja: 2O1g. március 1.


