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Bársonyos Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos Pervát puszta
Közalkalmazotti jogviszony

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:
Komárom-Esztergom megye, 2883 Bársonyos, Pervát puszta .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett,
megszervezi és irányítja az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében
meghatározott szociális ellátásokat,közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó
önkormányzat vezetőivel, takarékos gazdálkodást folytat és azt ellenőrzi.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felsőfokú képesítés
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú szakirányú
szakképzettség
Legalább 5 év szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szociális alap- és szakellátás területén szerzett vezetői gyakorlat. Legalább 5
év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

A pályázó előírt szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai
önéletrajz,
a képesítést igazoló okiratok másolata,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén 90 napnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálnai Lajos polgármester nyújt,
a 06/34/358-088 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=533737
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•

•
•

Postai úton, a pályázatnak a Bársonyos Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (2883 Bársonyos, Petőfi Sándor utca 13. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
B/971/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
Elektronikus úton Kálnai Lajos részére a barsonyosonkorm@t-online.hu Email címen keresztül
Személyesen: Kálnai Lajos polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2883
Bársonyos, Petőfi Sándor utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a beadási határidő lejártát követő ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Rédei Közös Önkormányzati Hivatal társulásában résztvevő
önkormányzatokon - 2020. december 29.

Nyomtatás
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