ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
MAGASABB VEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglakoztatás jellege:
 teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25.
Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi
fejlődését elősegítő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása,
 az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése,
irányítása, ellenőrzése,
 az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.
Pályázati feltételek:
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó, vagy csecsemő- és
kisgyermekgondozó, vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, vagy csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó, vagy kisgyermekgondozó, -nevelői, vagy csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisztens, vagy csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező
orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális
alapvégzettség;
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat;
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság.
Előnyt jelent:
- a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett
legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
- szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
- az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát;
- a pályázó szakmai önéletrajzát;
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzelésekkel;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
= a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul,
= pályázatát a közgyűlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
= az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017.november 24.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. december14.
A pályázatok elbírálásának rendje:
 Az intézményvezető megbízásáról bizottsági és közgyűlési meghallgatások után a
közgyűlés dönt.
A beosztás ellátásának kezdő időpontja 2018. január 1-je, a magasabb vezetői megbízás 5 év
határozott időtartamra, 2022. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap
próbaidő kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint
annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17-19.) kell írásban, 3 példányban ( egy eredeti, kettő másolat) benyújtani
ÉS
elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi
szakreferenstől a 92/502-121es telefonon kérhető.

