Péteri Község Önkormányzata pályázatot hirdet
bölcsődevezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 éves időtartamra szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű
működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, − a költségvetési
szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes
ellátása, − a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok
kidolgozása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítés:
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ),csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Bölcsődében, kisgyermeknevelőként szerzett szakmai tapasztalat vagy
• Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, vagy
 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• Megbízhatóság,
• Pontosság,
• Gyermekszeretet,
• Csapatmunka, hatékony konfliktuskezelés, kommunikáció

•

Munkájára és önmagára igényes legyen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• a most megalakuló intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
• nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn-a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §- szerinti kizáró ok (kinevezés esetén 30
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt képviselő-testületi ülésen való tárgyalásához
hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör várhatóan 2020. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petőné Vizi Valéria polgármester nyújt a
29/314-070-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Péteri Község Önkormányzatának címére történő
megküldésével (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.
vagy
• Elektronikus úton a bolcsode@peteri.hu mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről Péteri Község Önkormányzatának Képviselő - testülete dönt, a Kjt. szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII. 26.) Korm.
rendelet alapján. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. A benyújtott
pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben
valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat
nem áll módunkban elfogadni. A foglalkoztatás kezdetén 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

