Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § – alapján pályázatot hirdet
Gyöngyös-kert Óvoda
óvodavezető(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012. 08.162017.08.15-ig szól
A munkavégzés helye: Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 231.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai nevelés munkájának irányítása, ellenőrzési, munkáltatói, vezetői, szakmai
feladatok ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskolán szerzett óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség
• Pedagógus szakvizsga
• Szakirányú – legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörbe, határozatlan időre kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, motivációs levél, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt, vagy zárt ülésen kéri a
pályázat tárgyalását
A pályázatot kettő példányban (egy pld. eredeti, egy pld. másolat) és 1db CD-n
(elektronikus formában) szükséges benyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012.
augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 26.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása címére történő
megküldésével (9700. Szombathely, Hollán Ernő u. 21. II./4. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a 40/2012. számot, valamint a beosztás megnevezését:
óvodavezető
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
• Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán:2012. március 27.
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• www.e-kisterseg.hu 2012. március 27.
• www.gencsapati.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 15.

