105/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat melléklete
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet
intézményvezetői álláshely betöltésére
Munkahely:

Szépkorúak Otthona
8100. Várpalota, Honvéd u. 2.
Beosztás:
intézményvezető
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles
szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus,
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,
pszichológus, egészségügyi menedzser felsőfokú végzettség, orvos,
jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális
tanácsadó és szervezetfejlesztés végzettség
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- a határozott idejű intézményvezetői megbízással egyidejűleg ápoló
munkakörben történő, határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés
vállalása
Pályázathoz benyújtandó:
- szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program,
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi teljes erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- amennyiben a pályázó a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását
kéri, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát is mellékelnie kell a
pályázatához,
- igazolás az 5 éves szakmai gyakorlat meglétéről.
Előnyt jelent:

- hasonló munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
- szociális szakvizsga

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok,
munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben dolgozó
közalkalmazottak vonatkozásában.
Pályázat benyújtásának
határideje:
2016.08.19.
Pályázat elbírálásának
határideje:
2016.09.29.
A megbízás időtartama:
2016.10.01. - 2021.09.30. (5 év)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadó.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (8100. Várpalota, Gárdonyi G.u.39.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 17/73/2016., valamint a munkakör megnevezését:
Pályázat a Szépkorúak Otthona intézményvezetői álláshelyére.
Elektronikus úton: Talabér Márta polgármester részére a
polgarmester@varpalota.hu e-mail címre,
Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási
szakreferens részére (Várpalotai Polgármesteri Hivatal 8100.
Várpalota, Gárdonyi u.39.).

A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje:
(1) www.admin.kozigallas.hu – 2016.06.30.
(2) www.varpalota.hu – 2016.06.30.
Megjegyzés:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg és véleményezi.
A munkáltató a kinevezéskor 4 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A benyújtás határidején a megadott címre való beérkezés időpontját kell érteni!

