Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
"Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. sz.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:





Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 6.4 pontjában meghatározott
szakirányú szakképzettség a rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,
A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bek szerinti szakmai tapasztalat - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (1) bekezdése alapján
három hónap próbaidő megállapítása kötelező.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum
Szakmai önéletrajz
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket
Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének
Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási
Főosztály vezetője nyújt, a 06-56-505-980-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ
címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. sz.).
 Személyesen: Hajdúné Gácsi Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetőhelyettese számára, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth
Lajos út 2. sz.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Intézményfenntartó Központ vezetője dönt.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármelyik szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


Szociális Közlöny
Az intézmény honlapján: www.golyafeszekotthon.hu - 2012. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papír alapon két eredeti példányban kell benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 7.

