Óvodavezetői állás Kapolcs
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete, Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet
Közös Fenntartású Óvoda óvodavezető (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 , 2017. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8294. Kapolcs, Kossuth utca 60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önállóan működő óvodai nevelési feladatokat ellátó közintézmény szakmai munkájának
irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
büntetlen előélet
magyar állampolgárság

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, szakmai-vezetői program, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges

-

2-

kezeléséhez hozzájárul,arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba
betekinthetnek, nyilatkozat a zárt vagy nyilvános ülés keretében történő tárgyalásra
vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2012. december 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Márvány Gyuláné polgármester
nyújt, 87/437-029, 20/2816733.
Pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázatnak Kapolcs község Önkormányzata 8294. Kapolcs, Kossuth
u.62.sz. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: …………….., valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezető
Személyesen: Márvány Gyuláné polgármester, 8296. Kapolcs, Kossuth u.62.

A pályázat elbírálásának rendje:
A képviselő-testülete a pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határideje után, a
pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el a pályázatokat és hozza meg a
döntését. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. november 28.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
-

Oktatási és Kulturális Közlöny
www.kapolcs.hu
www.vigantpetend.hu
www.kozigallas.gov.hu.

Monostorapáti, 2012. szeptember 12.

Takács Lászlóné
körjegyző

