21/2020. (III.30.) határozat melléklete

Medina Község Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde
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, 2025. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7057 Medina, Petőfi Sándor utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a
munkáltatói jogokat az óvodai dolgozók felett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,
óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány,
az intézmény vezetésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
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-

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Medina Község Önkormányzat címére történő megküldésével
(7057 Medina, Petőfi Sándor utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: M/305/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,
vagy
- elektronikus úton Rákics Darinka részére a phivatalmedina@tolna.net E-mail címen keresztül,
vagy
- személyesen: Vén Attila polgármester, Tolna megye, 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselőtestület dönt. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medinafalu.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 22.
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