Isaszeg Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Isaszegi Humánszolgáltató Központ

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, 2017. február 1- 2022.január 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2117 Isaszeg, Móricz Zs. utca 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési
Szabályzatában és az ellátások Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe
tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű,
törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi
feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető feladata az intézmény zavartalan
működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói
jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•

•
•
•
•
•
•

Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.
számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú
végzettség,
Magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátás megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
Legalább öt 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
magyar állampolgárság,
18. év betöltése,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Szociális ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat, szociális szakvizsga
megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a legfontosabb személyi adatok
szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági
hatékonyságára vonatkozó szakmai program
az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a
pályázatba betekintsenek,nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy az álláshely elnyerése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó
munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó
nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hefler Cecília nyújt, a 0670/387-2694 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

•

Postai úton, a pályázatnak a Isaszeg Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017/31 ,
valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítást követően hozott Képviselő-testületi
döntés. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Isaszeg város honlapja - 2017. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat postai küldeményként két példányban kérjük, Isaszeg Város
Polgármestere címre, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A borítékra rá kell írni: "Isaszegi
Humánszolgáltató Központ- Intézményvezetői pályázat"

Nyomtatás

