
 

Magyarszéki Mikrotérség Óvodái  

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

pályázatot hirdet 

belső pályázat  

7396 Magyarszék, Hársfa u. 3. 

 

tagóvoda-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, 2014.07.01-2019.06.30.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Baranya megye, 7331 Liget, Hamberger F. utca 13.  

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

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait, és a tagóvodában 

dolgozók feladatellátását. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó 

adatszolgáltatásban. Az alapdokumentumok előírásait betartja és betartatja.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

 



Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés, szakvizsga-vezető óvodapedagógus, óvodai menedzser, 

közoktatás vezető,  

Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló szintű képesség folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, a 

munkatársak irányítására.,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét 

igazoló okmányok másolata. Szakmai önéletrajz, a tagintézmény vezetésére 

vonatkozó program. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes 

adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 31.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái címére történő 

megküldésével (7396 Magyarszék, Hársfa utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2014 , valamint a 

munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A tagóvoda nevelőtestületének véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója 

dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Magyarszék Község honlapja - magyarszek.hu - 2014. május 16. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  

  

 


