Páty Község Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Páty Község Önkormányzat
Bölcsődevezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.11.01-2025.10.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2071 Páty, Rákóczi utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 28 férőhelyes bölcsőde közös igazgatású intézmény önálló szakmai egységeként
működik. A bölcsődevezető feladata az óvodavezetővel együttműködve a 15/1998
(IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerint a bölcsőde szervezésére és
működésére vonatkozó rendelkezések végrehajtása, a bölcsődei dolgozók
tevékenységének irányítása a magas fokú szakmai munka érdekében, esetenként
kisgyermeknevelői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Kormányrendeletben megfogalmazottak az irányadók. A Pátyi Önkormányzat kiemelt
összegű cafetériában és munkahelyi pótlékban részesíti a dolgozóit. az irányadók.
Pályázati feltételek:


Emelt szintű szakképesítés, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú
mellékletének 2/c pontjában meghatározott képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő. ,

vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







- Fényképes, szakmai önéletrajz, hangsúlyozottan a bölcsődei
gyakorlatra vonatkoztatva
- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések,
fejlesztések
- Végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró ok (a nyertes pályázónak a munkakör
betöltése előtt erkölcsi bizonyítványt kell bemutatnia)
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához
hozzájárul vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Hekman Tibor jegyző
nyújt, a 06 23 555 532 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére
történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth utca 83. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR
110/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

Elektronikus úton Ács Monika részére a acs.monika@paty.hu E-mail
címen keresztül

Személyesen: Ács Monika, Pest megye, 2071 Páty, Kossuth utca 83. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formailag elfogadható pályázatot beadókat Páty Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete hallgatja meg és a nyertes pályázót az Óvodavezető
egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat az elbírálást követően a
pályázat kiírója értesíti. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Páty Község Önkormányzata honlapja - 2020. augusztus 26.

Pátyi Kurir



Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapja, BDDSZ honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paty.hu honlapon
szerezhet.

