Nyírkátai Bajza József Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírkátai Bajza József Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház
Óvoda
Igazgató helyettes (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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4333 Nyírkáta, Petőfi köz 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése. Pedagógiai feladatok.Gazdasági feladatok.
Tanügyigazgatás, ügyintézői feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, Pedagógus szakvizsga.,

•

Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•
Óvodai nevelés területén szerzett gyakorlati tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
•

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•

B kategóriás jogosítvány,

•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

Egyetem, Közoktatás vezetői szakvizsga,

•

Német nyelvből felsőfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•

Vezetői tapasztalatok. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
•
Kiváló szintű Kezdeményező készség, felelősségvállalás, önállóság, lelkiismeretesség,
pontos munkavégzés.,
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
Jó kommunikációs készség, irányítási, munkaszervezési képesség, stratégiai
gondolkodás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz,
szakmai és vezetői koncepciók írásbeli megjelenítése.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lókodi Istvánné nyújt, a
06309256556 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Nyírkátai Bajza József Óvoda, Könyvtár és Művelődési
Ház címére történő megküldésével (4333 Nyírkáta, Petőfi köz 7. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90-113/2017. , valamint a
beosztás megnevezését: Óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Jogszabályban meghatározottak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.nyirkata.hu - 2017. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

