Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kislángi Általános Művelődési Központ
ÁMK igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8156. Kisláng, Fő utca 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kislángi Általános Művelődési Központ (óvoda) magasabb vezetői feladatok ellátása
(igazgató). Az ÁMK szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az
irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. Az ÁMK igazgató egyidejűleg
ellátja az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda intézményegység óvodavezetői feladatokat is.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
Vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
Szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•

•

nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vállalása
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Fényképes szakmai önéletrajz,
•
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,
•
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek
másolata
•
Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülés tartása
mellett kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rumpler Tibor polgármester nyújt, a
22/435-502 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kisláng Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8156 Kisláng, Fő utca 63.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
K/1438/2018, valamint a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott
pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.kozigallas.hu - 2018. június 19.
•
www.kislang.hu – 2018. június 19.
•
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. június 19.
•
Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Kisláng Község Önkormányzatának
honlapja (www.kislang.hu) honlapon szerezhet.

