Borsodszirák Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bartók Béla ÁMK

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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3796 Borsodszirák, Fő út 47.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bartók Béla Általános Művelődési Központ jogszabályban előírt intézményvezetői
feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos
gazdálkodás, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
 Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Rendezvényszervezésben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Erkölcsi bizonyítvány, Önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata, Vezetői program, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással szükséges
kezeléséhez hozzájárul, valamint az elbírálásban részt vevő személyek a
pályázat tartalmát megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Borsodszirák Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (3796 Borsodszirák, Fő út 35. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
270/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Bartók Béla Általános
Művelődési Központ Intézményvezető. [MB1]
 Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, , . . [MB2]
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny - 2013. január 31.
 Borsodszirák Honlapja - 2013. január 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borsodszirak.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. február 5.
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.

