Etyek Nagyközség Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
intézményvezető (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, 2017. július 1-től 2022. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
2091 Etyek, Magyar u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása
- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását
- koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást
- elkészíti az intézmény költségvetését és a fenntartó elé terjeszti
- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról
- gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges
dokumentumokat, valamint gondoskodik annak betartásáról
- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé
- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:








Felsőfokú szociális alapvégzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I.1.
alpontja illetve az 1/2000. (I. 7.) SZCSM r. 3. sz. melléklet 8.1 alpont szerinti szakirányú
szakképzettség és szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven
belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát,
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 3. §. (3) bek. megfelelő legalább 5 év szakmai gyakorlat Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki közalkalmazotti. jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életrajz,
- képesítést igazoló okiratok másolata,
- szakmai gyakorlat meglétéről szóló igazolás,
- intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárással összefüggésben személyes adatai kezeléséhez
hozzájárul,
- nyilatkozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §. (8.) bek. maghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május hó 30. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garaguly Tibor polgármester nyújt, a
06 22 353-633-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére, Garaguly
Tibor polgármester részére kell benyújtani: 2091. Etyek, Körpince köz 4. számra címezve.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1566/2017,
valamint a munkakör megnevezését: Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény,
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidejét követően képviselőtestületi ülésen személyes meghallgatás után dönt. Az ülést megelőzően - előzetes értesítés
alapján - a pályázókat szakbizottság is meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
közigállás 2017.04.29.
Webetyek 2017.04.25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 04.29.
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.

