A Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha
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, 2018. augusztus 18-tól 2023. augusztus 15-ig
szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9321 Farád, Fenyőfa u. 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményben a szakmai,
szervező, irányító és ellenőrző feladatok ellátása a jogszabályokban és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogkörök szerint. Az intézmény
dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, óvodapedagógus és intézményvezetői szakképzettség
- óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- óvodavezetőként szerzett szakmai tapasztalat – legalább 5 év felett vezetői
tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- az intézményvezetésére vonatkozó vezetői program, amely a pályázó szakmai
helyzete helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit tartalmazza
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a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget a megbízása esetén megszünteti
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló ülésen kéri-e a zárt ülés
tartását.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni a pályázat Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanács címére postai úton
történő megküldésével (9321 Farád, Fő u. 21.) lezárt borítékban, papír alapon, egy
eredeti példányban „óvodavezetői pályázat” megjelölésével vagy személyesen lehet.
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információt Pálfi Zoltánné jegyző
nyújt a 96/279-142-es vagy a +36 70 387 1333-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 18. napjától
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.farad.hu – 2018. június 28.

