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Bag Nagyközség Önkormányzata 
                        

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

Iglice Napköziotthonos Óvoda 
Óvodai nevelés

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, 2019. január 01. - 2023. december 31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2191 Bag, Sport utca 1. 

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

A köznevelési törvény 69.§-ban meghatározottak, különösen: az intézményvezetője felel az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói
jogokat a munkatársak felett. 

Illetmény és juttatások:

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



Pályázati feltételek:

         Főiskola, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető, 
         Óvodapedagógus munkakör - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
         Magyar állampolgárság 
         Büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Főiskola, Óvodapedagógus-szakvizsga, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Részletes, szakmai önéletrajz 
         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 
         Nyilatkozat  arról,  hogy a  pályázó  hozzájárul  a  pályázati  anyagban  foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához 

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardtné Tóth Ilona nyújt, a 06-
30-667-4590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4207/2018 , valamint a 
munkakör megnevezését: Óvodavezető. 

         Személyesen: Burghardtné Tóth Ilona, Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 
52. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30. 
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