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Törtel Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szólóH 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. ~ alapján
pályázatot hirdet
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartam a:
határozatlan idejű közalkalmazotti Jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2747 Törtel, Dózsa György Út 20-22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A művelődési központ és könyvtár vezetése, teljes jogkörű képviselete, Felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Kiemelt feladata a település kulturális
örökségének megőrzése, ápolása, rendezvények szervezése. Pályázatok folyamatos
figyelemmel kísérése, pályázatírás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

*
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Főiskola, 150/1992.(Xl20.) Korm. r. 6/A ~ (1) c.) és 6/B ~

C.)

pontja szerint,
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~
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150/1992.(Xl.20.) Korm. r. 6/A ~ (I) c.) és 6/B ~ c.) pontja szerint Legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség
rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással.
-

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
~ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
* B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
~

Szervezőkészség, kommunikációs képesség, terhelhetőség, kreativitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
~

*
~
~

~

szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglaltak személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairál szóló 2011.
évi CLXXXIX .törvény 46. ~ (2) b) pontja értelmében hozzájárul-e
pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János polgármester
nyújt, a 53/576-010 -os telefonszámon.
A pályázatok be nyújtásának módja:
* Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2747 TörteI, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 318-7/2013.
valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb vezető).
~ Személyesen: Godó János, polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent
István tér 1.

‚

.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a
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önkormányzat képviselő-testületének ülésén történik. Ezt megelőzően a pályázatokat a
község polgármestere, alpolgármestere és a jegyző megvizsgálja, annak tekintetében,
hogy azok megfelelnek—e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

~

Törtel Község honlapja 2013. április 5.
* Törtel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hírdetőtáblája
2013. április 5.
-

-

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tortel.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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