Viss Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vissi 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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod – Abaúj – Zemplén megye, 3956 Viss, Kolozsvári út 28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési tv-ben, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokban és az intézmény szervezeti
és működési szabályzatában meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása, az intézmény
dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Főiskola, óvodapedagógus,
Óvodapedagógus, -pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar
állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP

Az óvoda nevelésében eltöltött 10 éves szakmai gyakorlat, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésében szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
oklevelek másolata, munkaviszonyról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó
program (szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, különös
tekintettel a modern óvodapedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazásának
bevezetésére), hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás János polgármester nyújt, a
47/344-068 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Viss Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (3956 Viss, Kolozsvári út 28. ).
 Személyesen: Tamás János, 3956 Viss, Kolozsvári út 28.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Döntést a képviselő-testület hoz. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Vajdácskai Közös Önkormányzati Hivatal Viss Kirendeltsége hirdetőtáblája
3956
, Viss, Kolozsvári út 28. - 2015. július 17.
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