Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

intézményvezetőhelyettes (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, 2021. augusztus 15ig szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6922 Földeák, Zárda utca 1820.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetőhelyettesi feladat szakszerű ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásnak
megfelelően.
Illetmény és juttatások:

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






Főiskola, tanító,
Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
Cselekvőképesség.
Büntetlen előélet.
Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Fényképes szakmai önéletrajz.
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, munkakör megnevezésével.
Az intézményvezetőhelyettesi munkájára vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közléséhez).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete címére történő
megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: KLIK/060/6392/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetőhelyettes .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

