Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos 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: Pest megye, 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.
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,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra. Az intézmény teljeskörü pedagógiai
szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító
okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységének jogszabályban, költségvetésben
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső
kontrollrendszeréért. Vezetőként munkáltatói jogkör gyakorlása az alkalmazottai 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 szakképzettség, hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló dokumentum, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó , szakmai helyzetelemzésre
épülő vezetési program, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik, a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról, a pályázó nyilatkozata, hogy
pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2351 Alsónémedi,
Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AN/2834/2022, valamint
a munkakör megnevezését: intézményvezető.
Elektronikus úton Boros Andrea részére a boros.andrea@alsonemedi.hu e-mail címen keresztül,
Személyesen: Boros Andrea, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselö-testülete az érvényes
pályázatot benyújtó jelentkezőt a pályázati határidő lejártát kővető 21 napon belül a Képviselő-testület által létrehozott
háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, valamint az intézmény nevelőtestülete véleményezi a
szakmai programot. A bizottság, a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális
bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület soron kővetkező ülésén dönt a pályázó személyéről. A pályázat kiírója
fenntartja jogát annak, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2022. május 4. (http://www.alsonemedi.hu/static/allashirdetesek )
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.alsonemedi.hu/ honlapon szerezhet.

