Kincsem Óvoda-Szabadegyháza
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kincsem Óvoda-Szabadegyháza
óvodavezető helyettes
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A

vezetői

megbízás

időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08. 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, József Attila utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segíti, munkaköri leírásában foglaltak szerint ,az óvodavezetőt az óvoda működéséhez
szükséges pedagógiai-, tanügyi-, munkaügyi-, ügyviteli feladatainak törvényes és hatékony
elvégzésében
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógusi tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, Közoktatásvezetői pedagógus szakvizsga ,
 Jártasság óvodavezető helyettesi munkában - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
 pályázatírásban, tehetséggondozásban szerzett aktív tapasztalat
Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű szakmai tudás, kommunikációs és kooperációs készség,
együttműködés, szervezőkészség,

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lászlóné Jóvári Lia nyújt, a
0625478608 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kincsem Óvoda-Szabadegyháza címére történő
megküldésével (2432 Szabadegyháza, József Attila utca 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/075 ,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető helyettes.
vagy
 Személyesen: Lászlóné Jóvári Lia, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, József
Attila utca 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 http://www.szabadegyhaza.hu/ - 2016. november 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, iskolai
végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, szakmai elképzelések
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

