Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola és Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegységében

intézményegység-vezető (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, 2016.08.16 - 2021.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A
köznevelési
intézmény
intézményegység-vezetőjének
feladata
az
intézményvezető utasításai alapján az intézményegység szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a munkaköri leírás a hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:




Főiskola, gyógypedagógus, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. számú
melléklete szerint az adott nevelési-oktatási intézményben
gyógypedagógus munkakör betöltéséhez szükséges –a 3. számú
mellékletben felsorolt- felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség.
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata, hatósági igazolvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll
olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; a pályázó legalább 5 éves
szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum; szakmai önéletrajz
az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez); nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika
intézményvezető és Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 0634/361-044; 06-34/795-215 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Oroszlányi Tankerülete címére történő megküldésével (2840 Oroszlány,
Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/137-1/2016 ,
valamint a munkakör megnevezését: Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegység-vezetője.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szabályzatai alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 27.

