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Kistokaj Község Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01-2026.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3553 Kistokaj, Széchenyi István utca 43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Köznevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Felelős az intézmény szakszerű
és törvényes működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát,
képviseli az intézményt külső szervek előtt. Az intézmény szakmai működését tervezi,
szervezi, irányítja, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Gondoskodik a takarékos
gazdálkodásról, döntést hoz az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. az irányadók.
Pályázati feltételek:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=477358
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Főiskola, Óvodapedagógus,
Intézményvezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
Büntetlen előélet.
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
jogával és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy
letelepedett személy.
Megbízást kaphat az, aki a munkáltatóval határozatlan időre teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll az intézménnyel, vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló közalkalmazotti kinevezés jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői gyakorlat
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zalkadi Adrienn nyújt, a 06
46 499-228 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kistokaj Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (3553 Kistokaj, Széchenyi István utca 43. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KHIV/254/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Kistokaji Óvoda,
Bölcsőde és Konyha intézményvezető (magasabb vezető) .
• Személyesen: Dr. Zalkadi Adrienn, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3553
Kistokaj, Széchenyi István utca 43. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a
jogszabályban előírt írásos vélemények, független köznevelési szakértő írásos
véleménye, valamint a Szociális és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével. A
KÉpviselő-testület a véleményezési határidőt követő első ülésén dönt a pályázat
elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Kistokaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2021. április 19.
www.kistokaj.hu - 2021. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=477358
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A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat kiírója
biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges
tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék. A pályázati eljárás során
hiánypótlásra van lehetőség.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kistokaj.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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