
Tenk Községi Önkormányzat 

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

Tenki Csicserg  Óvoda 

óvodavezet  (magasabb vezet ) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony id tartama:

határozatlan idej  közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaid  

A vezet i megbízás id tartama:

A vezet i megbízás határozott id re, 2020. 11. 30.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3359 Tenk, Szabadság út 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet i megbízással járó lényeges feladatok:

A Tenki Csicserg  Óvoda, mint köznevelési intézmény vezetése, szakszer , törvényes és takarékos m ködtetése, a 
közalkalmazottak irányítása, ellen rzése, munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás az óvodai szül i szervezetekkel. 

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

iskola, óvodapedagógus, 
óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
Felhasználói szint  MS Office (irodai alkalmazások), 
B kategóriás jogosítvány, 
büntetlen el élet 
cselekv képesség 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezet i szakképzettség megléte, vagy annak megszerzése 2016. 
június 30-ig 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes szakmai önéletrajza 
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
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A pályázó saját kez  aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó el terjesztésnek a 
nyilvános ülésen történ  megtárgyalásához. 
Az intézmény vezetésére vonatkozó program 

A munkakör betölthet ségének id pontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthet  be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Éva nyújt, a 36/470-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tenk Községi Önkormányzat címére történ  megküldésével (3359 Tenk, F  út 58. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl  azonosító számot: PH/10753/2015. , valamint a 
munkakör megnevezését: óvodavezet . 

vagy
Elektronikus úton Kovács Éva részére a titkarsag@tenk.hu E-mail címen keresztül 

vagy
Személyesen: Kovács Éva, Heves megye, 3359 Tenk, F  út 58. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.tenk.hu - 2015. október 15.
Tenk Község Önkormányzatának hirdet táblája - 2015. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tenk.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id pontja: 2015. október 15. 

A pályázati kiírás közzétev je 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. 

Vissza Nyomtatás
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