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Kozármisleny Város Önkormányzata 

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 
Kozármisleny Város Önkormányzata 

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, 2021.06.01.-2026.05.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Baranya megye, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54. 

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

Az óvodavezető felelőssége és feladata az intézmény irányítása, szakszerű és 

törvényes működésének biztosítása, a szakmai pedagógiai munka irányítása, 
szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, tanügy- 
igazgatási feladatok ellátása, vezetői jogok gyakorlása az intézményben. Az intézményi 
költségvetés betartása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör 
gyakorlása. 

illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
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e. . Főiskola, Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 
szakirányú végzettség és szakképzettség. Pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

e . Legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett, vagy tanóra, megtartására 
vonatkozó szakmai gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 

. . Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
. Mesterpedagógus fokozat, idegen nyelvismeret, vezetői gyakorlat, 

helyismeret, informatikai ismeretek, gépjármű vezetői engedély megléte 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

. A végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, előírt szakmai gyakorlat 
igazolása, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési és fejlesztési 
program, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hozzájáruló nyilatkozata 
arról, hogy a pályázatát Képviselő-testület ülésen tárgyalja 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Cintia nyújt, a 72/570- 

937 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
e . Postai úton, a pályázatnak a Kozármisleny Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KMH/416-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 

vagy 
. . Elektronikus úton Dr. Biró Károly részére a polgarmesteréökozarmisleny.hu E- 

mail címen keresztül 
e . Személyesen: , Baranya megye, 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az elbírálás a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének figyelembevételével történik. a pályázat 
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

. . Kozármisleny Város Önkormányzatának Hivatalos Honlapja - 2021. február 

12. 
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat postai úton történő benyújtásakor kérjük a borítékon feltüntetni az 
"Ovodavezetői állás" megnevezést. 

CC Nyomtatés  ) 
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