
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
                         

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

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
 

intézményvezető helyettes (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, 2016.08.16.-2021.08.15.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6050. Lajosmizse, Attila utca 6.  

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

A jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott 
intézményvezető helyettesi feladatok ellátása a kötelező óraszámon felül. Végrehajtja az 
intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá bízott vezetői feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 

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



         Főiskola, óvodapedagógus,  
         óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - 

Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,  
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű kommunikáció, szakmai elhivatottság, szervezőkészség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát az eljárásban 
résztvevők megismerhetik. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, 
szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. Helyzetelemzésre épülő 
szakmai program, elhivatottság, szervezőkészség. Nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.  

         90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet 
igazolására továbbá annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 
létesítését nem teszi lehetővé.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Györgyné nyújt, a 06-76/356-
560 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde címére történő megküldésével (6050. Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
141/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.  

         Elektronikus úton Kocsis Györgyné részére a mizsovi@lajosmizse.hu E-mail 
címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a 
nevelőtestület véleményének kikérésével a vezetői megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója 
adja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. április 27. 

Megjegyzés [MB1]:  



         Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal www.lajosmizse.hu - 2016. április 27. 
         Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja 

www.meseretovoda.hu - 2016. április 27. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 27.  

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

 


