
Eperjeske Község Önkormányzata

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha 
 

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4646 Eperjeske, Kossuth utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus és intézményvezetői szakképzettség,
•         büntetlen előélet, - magyar állampolgárságú, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve

bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz
•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
•         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba
betekinthetnek

•         szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.



A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eperjeske Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4646 Eperjeske,

Szabadág tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/ /2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

•         Személyesen: Pásztor Gábor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4646 Eperjeske, Szabadág tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a megbízási jogkör gyakorlója a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően várhatóan 2021.
június 30. napjáig bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Eperjeske Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája
•         Eperjeske Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eperjeske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


