Klebelsberg lntézmónyfenntartó Központ Gyáli Tankerülete
jogállásáról

a "Köalkalmazottak

sóló" 't992. évi )OC(ll. törvény 20lA. § alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Halászy Károly Általáno§ lskola
i

ntézm ényvezetŐ-helyettes

1magasabb vezetó)

beosáás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtaítama:
határozatlan idejű kiizalkalmazotti jogvisany

Foglalkoáatás jelle

ge

:

Teljes munkaidő

A vezetói megbíás időtartama:
AVezetói megbíás határozott idóre, 2015.09.0í-tól 2020.08.1$ig -ig

sál.

A munkavógzós helye:
Pest m€ye,

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilins/<y Endre utca 52.

A beosááshoz tartozó, illetve a vezet6i megbízással járó lényeges feladatok:

A köztevelési intéznényintéznényvezetó-helyettesi feladatainak ellátása alsó tagozaton, az irányadó jogszabályi előírásoknak
megfelelóen,

llletmóny és Juttatások:
Az illetrneny megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
irányadók,

sáló"

,l992,

évi )0ü|ll, törvény rendelkeósei az

Pályázati íeltót€lek:

§
§
§
§
§

Fóiskola,tanítóiszakképattség,
Magyarállampolgárság
Büntetlen előélet

Cselekvóképesség
Pedagógus munkaköóen szerzett legalább

A pály ázat részeként be nyújtandó i ratok, gazolások
i

§
§
§
§
§
§
§

5 éves szakmai

tapaszalat

:

Vegzettseget igazoló okmányok másolata

A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumenturnok (munkáltratói igaalás a munkakör
megneveésével)
90 napnál nem rfuebbi hatósági bianyítvány a büntetlen elóélet igaalására, valamint annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogvisany létesítését
nem teszi lehetóvé

Motivációs levél, kiegészítve az intézílényvezetGhelyettesiszakmai feladatokkal, szakmai helyzetelemésre épüló
vezetési elképzelésekkel
Szakmai önéletrajz
Nyilatkozat anól, hogy a pályélá hozflárul a teljes pályázti anyagának soksrcrosításáhoa továbbításához (3.
személlyel kö/éshez)

Nyilatkoat afta vonatkoáan, hogy személyes adatainak

kezeléséhez hozájárul

A beosáás betölthetóségónek

a pályéali eljárással

összefüggésben szúkseges

idópontja:

A beosáás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthetó

A pályázat benyújtásának határideje:

201 5.

augusZus

21

be.
.

ApályáaL kiírással kapcsolatosan további információt Kanyik Antalné nyújt, a 06/29-795209

c

telefonsárnon.

A pályázatok benyú|tásának mód|a:

§

§

Posial Úton, a pályázatnak a Klebelsberg lntéünényf€nntartó Kö4ont Gyáli Tankerülete címéretörténó
nngkÜldésével (2360 Gyál, Kórösi tlt 54. ). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályáali adatbázisban sareplő azonosíto
sáínot: KLlru125l!34l2015, valamint a beosráe megnevezését: intéznényveatö-helyettes.
Elektronikus uton dr.Hrutkáné Molnár Monika tank€rületi ig46tó e.ínail címére: gyalitk@klik.golhu és Kanyik
Antalné É§éíea antalne.kanyik@klik.gw.hu E-rnail cínren keí6sáül

A pályázat elblrálácának módJa, rcndje:
A véleménynyilvánításra }ogosultak vdeményének kikércs€ után a munkáltatói jogktir gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határldclc:

20,1

A pályázati kiirá! toyábbi kiizzótótelónek

§

hslyb€n

5.

augusáus 25,

hclye, ldeje:

sakásos módon

A munkáltatóv.l k pcaolato. egyób lónyeges lníormáció:
A pályázatot írá§ban,

áÉ bodtókban

intóznényvezetö,helyettesi

beosáásra'

kérjük rrregkülderri. A borítékra ííják rá 'PltryÁzAT" Ócsai rutaszy

A munkáltatóval krpcsolatban további infoímáclót a www.halaszyiskola.hu

lGro! AtaHnoe bkola

honlapon rzerezhet.

A KÖzGÁLIás publlká!ási idópon{a: 2015. július 30.

A pályázati kiírás kti,zátevóje a Nemzeti Köziga4atási
adetokat

ta.talínaz, így annak

tartalmí,ért a pályázatot

lntézet (NKl).

Apályál

kiíó sarv fdel.

kiírás a munkáltató által az NKl reséro m€küldött

