Vértesalja Önkormányzati Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet

Vértesalja Óvoda
óvodavezető (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, 2025.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8073 Csákberény, Hősök tere 43.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Vértesalja Óvoda székhelyintézmény és a csókakői Mesevár Tagóvoda szakmai és
gazdasági munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az
óvodás korú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, munkáltatói jogok
gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Polgármesteri
Hivatallal való folyamatos együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség
 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a
foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget ,szakvizsgát tanusító okiratok másolata
 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget
igazoló okirat másolata
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás
 Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
 Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
 Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat tételt vállalja



Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vécsei László nyújt,
a 06 30 6633739 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Vértesalja Önkormányzati Társulás címére történő
megküldésével (8073 Csákberény, Hősök tere 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2020/96 , valamint a
beosztás megnevezését: óvodavezető
 Elektronikus úton Sáfrán Andrásné részére a vertesovi@gmail.com E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról- a jogszabályokban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően - a
fenntartó dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.
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