
Rétság Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Rétsági Bölcsőde 
 

Intézményvezetői (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, 2022.06.01-2027.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Mikszáth Kálmán utca .

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

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységének felelős vezetése, irányítása: a
három év alatti gyermekek gondozásának, nevelésének megszervezése, a jogszerű és
szakszerű működés, valamint magas színvonalú szakmai munka biztosítása,
szervezése, ellenőrzése, értékelése, az intézmény kiegyensúlyozott szabályszerű
gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően, az előírt pénzügyi-
gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása, az intézményen belül a munkáltatói jogok
gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

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



•         Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. 2. pontja szerinti
végzettség megléte,

•         a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§. (3) bekezdésében meghatározott –
felsőfokú végzettséget vag - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         büntetlen előélet, cselekvőképesség,
•         az állás betöltéséhez szükséges pszichológiai alkalmasság igazolása,
•         büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         vezetői végzettség (pedagógus szakvizsga, közoktatás vezető vagy szociális

vezető),
•         helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         határozott, következetes, pontos, precíz és igényes munkavégzés,
•         kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő

készség,
•         jó terhelhetőség, aktív, rugalmas együttműködés,
•         kiemelkedő gyermekközpontúság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
•         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, mely tartalmazza a

szakmai helyzetelemzésre épülő rövid és középtávú fejlesztési
elképzeléseket,

•         végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes
meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,

•         közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részvevők a pályázati
anyagát megismerhetik,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és
képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Lajos jegyző nyújt, a 06-
70/945-81-06 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:



•         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RET/541-1/2022 , valamint
a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

•         Személyesen: , Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői pályázatok alapján a megbízásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.retsag.hu - 2022. február 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


