Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Főigazgató (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 évre, 2012. augusztus 1-től 2017. augusztus 1-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Bakony u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörbe. Különösen: Irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát. Vezeti a nevelőtestületet, előkészíti döntéseit.
Kialakítja az intézmény vezetőtestületét és megválasztja a vezető munkatársakat. Szakszerűen szervezi és ellenőrzi a döntések
végrehajtását. Biztosítja, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
§
§
§
§

Egyetem,
Egyetemi szintű végzettség, tanári szakképzettség.
Pedagógus munkakörben szerzett, - Legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Pedagógus-szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, közoktatás vezetői szakvizsga.
§
Oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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§
§

§
§
§
§
§
§
§

Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata.
Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé.
A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum.
Személyes adatokat és fényképet is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához
(harmadik személlyel történő közléséhez).
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
A pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló 2007. évi CLII törvény 5. § (1) a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál előnyként megjelölt szakképzettséget és/vagy tapasztalatot igazoló okmányok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Biró Bernadett, valamint Frányó Zsolt nyújt, a 06 82 500-800/282,
valamint 06 82 508-110 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ címére történő megküldésével (7400
Kaposvár, Csokonai u. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SMIK-JHF/0533/2012 , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.
§
Személyesen: dr. Biró Bernadett, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. I/126 szoba (a benyújtási határidő
utolsó napján 16 óráig történő beérkezéssel).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője a Somogy
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának egyetértésével javaslatot tesz a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot vezető
miniszternek, aki dönt a vélemények és a javaslat birtokában az intézményvezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
§
§

Oktatási és Kulturális Közlöny
A Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ honlapja - 2012. április 18.
www.somogyitiszk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat eredeti példányát postai úton vagy személyesen, könnyen bontható módon (pl.:csúszósín) bekötve, az oldalakat
folyamatosan számozva kell benyújtani. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Kjt. 20/B. § (3)
bekezdése alapján a betöltendő munkakör: középiskolai tanár. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somogymik.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. április 18.

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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