Borsodbóta Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és Konyha
Óvoda
Óvodavezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt év -ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3658 Borsodbóta, Rákóczi út 76.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos
gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása. A nevelés alapja az óvodai nevelés alapprogramja mellett, a
környezettudatosságra, az egészséges életmódra nevelés, valamint a kultúránkkal, hagyományainkkal való
megismertetése az óvodás korúakkal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, intézményvezetői szakképzettség, vagy közoktatás
vezetői szakképzettség ,
óvodapedagógusi munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, ne álljon a Kjt. 20. §(2) bekezdés d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt, vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében
foglalt kizáró okok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Ó

•
•

Óvodavezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
pályázatok írásában, lebonyolításában való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget
igazoló okiratok másolata, szakmai elképzelések bemutatása, nyilatkozat személyes adatok
kezeléséről, hogy azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék, nyilatkozat a
vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás János nyújt, a 06-30/906-8740 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Borsodbóta Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Bor/480-16/2021. , valamint a munkakör megnevezését:
Intézményvezető.
• Személyesen: Gulyás János, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult elbírálni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Borsodbóta Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2022. július 19.
Borsodbóta Község Önkormányzat honlapja - 2022. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borsodbota.hu honlapon szerezhet.

Nyomtatás

