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Recsk Nagyközségi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csengővár Óvoda és Mini Bölcsőde

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, 2022.08.23-tól 2027.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 218.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az irányadó jogszabályokban meghatározott óvoda-vezetői feladatokat.
Intézmény szakszerű, törvényes működtetése, irányítása, pedagógiai munka
szervezése, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Főiskola, óvodapedagógus,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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•
•
•
•
•

•

magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
megbízás esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása
nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodavezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

•
•
•

szakmai önéletrajz
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő program
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás
közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napál nem régebbi hatósági
bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó
nem áll oly foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja
vagyonnyilatkozat tételét
pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésén kéri
a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmárné Kovács Andrea nyújt,
a 36209729509 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Recsk Nagyközségi Önkormányzat címére
történő megküldésével (3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
R1320-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
vagy
• Elektronikus úton Kalmárné Kovács Andrea részére a jegyzo@polghiv-recsk.tonline.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Nagy Sándor, Heves megye, 3245 Recsk, Kossuth Lajos út
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165. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság
véleményezi. Az intézményvezetői megbízásról - a véleményezésre felkért bizottság
javaslata alapján Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.recsk.hu - 2022. június 9.

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