
 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
                         

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

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
intézményvezetı helyettes (magasabb vezetı)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A vezetıi megbízás idıtartama:  
 
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2016.10.17.-2021.08.15.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6050. Lajosmizse, Attila utca 6.  

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

A jogszabályoknak megfelelı, valamint a munkaköri leírásban meghatározott 
intézményvezetı-helyettesi feladatok ellátása a kötelezı óraszámon felül. Végrehajtja az 
intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezetı által rá bízott vezetıi feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 

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

         Fıiskola, óvodapedagógus,  
        Óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
         Felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  
        Büntetlen elıélet, magyar állampolgárság, cselekvıképesség  
        Pedagógus szakvizsga  



Elvárt kompetenciák:  

        Jó szintő kommunikáció, szakmai elhivatottság, szervezıkészség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

             Szakmai Önéletrajz  
   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát az eljárásban résztvevık   
megismerhetik  
 Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmányok másolata  

           Helyzetelemzésre épülı szakmai program, elhivatottság, szervezıkészség  
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggı kezeléséhez  
 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen elıélet 

igazolására továbbá annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetıvé  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2016. október 17. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 6.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Györgyné nyújt, a 06-76/356-
560 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsıde címére történı megküldésével (6050. Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 
399/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetı-helyettes.  

         Elektronikus úton Kocsis Györgyné részére a mizsovi@lajosmizse.hu E-mail címen 
keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 11.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. szeptember 15. 
       Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal www.lajosmizse.hu - 2016. szeptember 

15. 
         Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde honlapja 

www.meseretovoda.hu - 2016. szeptember 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a 
nevelıtestület véleményének kikérésével a vezetıi megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója 
adja.  
  
 


