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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda 
 

intézményvezető (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, 2022.08.01.-2027.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Akácfa utca 32.

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a szerinti feladatok.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
•         legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló

alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre
történő alkalmazás

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         pályázó részletes szakmai önéletrajza, elérhetőségek
•         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a fejlesztési elképzelések ismertetésével
•         a végzettséget igazoló oklevelek másolatai
•         legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
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•         a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt vagy zárt ülésen
történő tárgyalásához járul hozzá

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul

•         nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2)
bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

•         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata címére történő

megküldésével (1073 Budapest, Erzsébet krt 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: VIII/1139/2022 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező bizottság általi személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati
feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati
határidőn belül – hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a
bizottság javaslata alapján a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A sikertelenül, illetve eredménytelenül pályázók részére a pályázati
anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.erzsebetvaros.hu - 2022. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon szerezhető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 4.

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


