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Érsekvadkert Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Mikszáth Kálmán Közművelődési 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, 2020.01.01. - 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 120.

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

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési,
szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az
intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai
feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény
személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok
ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat
gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil
szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat
rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Felsőfokú képesítés,
•         Korábban a közművelődés terén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,
•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Alap szintű MS Windows NT/2000/XP,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, szakirányú egyetemi, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga (kulturális menedzser), vagy
főiskolai könyvtárosi, közművelődési végzettség.

•         Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Helyben lakó

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű szervezőkéség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz a pályázó személyi adatainak feltüntetésével.
•         Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program).
•         Kézzel írt motivációs levél.
•         Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és

szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.
•         90 napnál nem régebbi eredetei hatósági erkölcsi bizonyítvány a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (4) és (5)
bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak annak igazolására, hogy a
pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, hozzájárul vagy
sem pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila Csaba
polgármester nyújt, a 06-70/704 6545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Érsekvadkert Község Önkormányzata címére

történő megküldésével (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I./1963/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy
•         Elektronikus úton dr. Őszi Attila Csaba polgármester részére a

polgarmester@ersekvadkert.hu E-mail címen keresztül
vagy

•         Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2659
Érsekvadkert, Rákóczi út 91. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a benyújtási határidőt követően az Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális-, Oktatási- és Sportbizottság véleményezésével hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.ersekvadkert.hu - 2019. november 19.

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

 

Nyomtatás


