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Zsana Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyugalom Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.09.14-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Új utca 61.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény
törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi
költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) kapcsolódó rendeletek,
szabályzatok az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.számú melleéklete szerinti,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
egészségügyi alkalmasság,
legalább 5 év - felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő -, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén végzett
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•

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői gyakorlat
• pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek,
• idegen nyelvek ismerete
• szociális szakvizsga
• civil szervezetekkel való kapcsolat
• egyházi szervezetekkel való kapcsolat
• pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
•
intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett
tapasztalat
• Szakirányú egyetemi végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

a pályázó szakmai önéletrajzát
az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok
másolatát
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, (a büntetlen előélet és annak
igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt) vagy annak megkérését igazoló
dokumentumot azzal, hogy a pályázat elbírálásáig eredetiben pótolja
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel
az eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
pályázó nyilatkozatát arról, hogy kéri –e zárt ülés tartását a pályázat
elbírálásakor
pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt
nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek a
kinevezéstől számított 30 napon belül eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. szeptember 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visnyei Miklós nyújt, a
0677/590-055 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zsana Önkormányzata címére történő
megküldésével (6411 Zsana, Kossuth L utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Zsa/859-1/2019 ,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
vagy
• Személyesen: Visnyei Miklós, Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Kossuth L
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utca 3. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

zsana@zsana.hu - 2019. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárásban hiánypótlásra lehetőség nincs.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a zsana@zsana.hu honlapon
szerezhet.
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