
Újkenéz Község Önkormányzata

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha 
 

vezető óvónő (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, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény
tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása. Az intézmény szakszerű és
jogszerű működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, pedagógus szakvisga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,



Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító képesség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz
•         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatban
•         szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy közalkalmazotti

foglalkoztatása tekintetében büntetlen előéletű és foglalkoztatástól eltíltó ítélet
hatálya alatt nem áll (elektronikus igénylés esetén speciális erkölcsi
bizonyítvány igénylés és közalkalmazott_büntetlen és foglalk_új kiválasztása),
vagy az igénylés igazolása

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázata zárt ülésen való
tárgyalását

•         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, tolvábbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakatos Zoltán polgármester
nyújt, a 06-20/292-7502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Újkenéz Község Önkormányzata címére történő

megküldésével (4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 56. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÚJK/304-
3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvoda pedagógus .

•         Személyesen: Lakatos Zoltán polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 56. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Újkenéz Község képviselő-testületének döntése a 326/2013. (VIII.30.) Korm.r. 23. § (8)
bekezdésében foglalt időben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         helyben szokásos módon - 2021. november 23.
•         www.ujkenez.hu - 2021. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 


