Kalász László Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kalász László Általános Művelődési Központ
Izsó Miklós Általános Iskola

iskolai intézményegység- vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 173.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja az iskola intézményegységet, koordinálja, szervezi és ellenőrzi az iskolai
intézményegység pedagógiai és szakmai munkáját.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:






Főiskola, elvégzett vagy jelenleg végzendő közoktatás vezetői szak,
szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
B kategóriás jogosítvány,
bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási
szintű nyelvtudás,
 Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 Az intézménynél határozatlan közalkalmazotti jogviszony
Elvárt kompetenciák:


Jó szintű szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Bizonyítványok, oklevél másolatok, szakmai önéletrajz, erkölcsi
bizonyítvány, vezetői program, a pályázó nyilatkozata arról hogy a
pályázati anyagában közölt adatok publikusak

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kalász László Általános Művelődési
Központ címére történő megküldésével (3744 Mucsony, Bányász út 7. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 99-4/2011 , valamint a beosztás megnevezését:
intézményegység- vezető.
 Személyesen: Kovács Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3744
Mucsony, Bányász út 7. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról az Igazgató Tanács dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Mucsony Nagyközség honlapja - 2011. június 1.
 Izsófalva Nagyközség honlapja - 2011. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mucsony.hu;
www.izsofalva.hu honlapon szerezhet.

