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Mezőtárkány Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Művelődési Központ Mezőtárkány - Egerfarmos

Igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 54 - 56.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Általános Művelődési Központ Mezőtárkány - Egerfarmos vezetése,
tagintézményeinek irányítása, az intézmények alkalmazottjai felett munkáltató jogok
gyakorlása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Főiskola, pedagógus szakvizsga,
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=112342
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§ Pedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
§ büntetlen előélet
§ cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Hasonló munkakörben eltöltött vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti
vezetői tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné
polgármester nyújt, a 06-36/491-933 -os telefonszámon.

Szabó Anita

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Mezőtárkány Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1483/2012. , valamint a munkakör megnevezését: Általános Művelődési
Központ Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ www.mezotarkany.hu - 2012. április 27.
§ Oktatási és Kulturális közlöny - 2012. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotarkany.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás
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