A gyöngyösi Rákóczi Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda - Pátzay János
Katolikus Zeneiskola Tagintézménye
pályázatot hirdet
tagintézmény vezető (magasabb vezető)
munkakör ellátására.
Az alkalmazotti jogviszony időtartama: 2 éves határozott idejű jogviszony, majd kölcsönös
megegyezéssel ez után határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 31 - 2020. 08. 31 –ig.
A munkavégzés helye: 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény illetékességi területén az alapfokú zeneművészeti nevelés-oktatás feladatai ellátásának
szervezése, a katolikus értékek közvetítésének segítése a diákok felé, az intézmény szakszerű és
törvényes működtetésében való részvétel, a takarékos gazdálkodásban és a döntéshozatalban való
részvétel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, vagy egyetemi végzettség, Legalább 5 év szakmai tapasztalat, cselekvőképesség. Pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A katolikus értékek elfogadása.
• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló
okmányok másolata
• 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a
pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé
• A feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai
gyakorlatát igazoló dokumentum
• Szakmai önéletrajz
• A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket
Előnyt jelent: A katolikus értékek elfogadása. Keresztlevél megléte, katolikus hit gyakorlása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucsai József igazgató nyújt, a 06-37-311736, 06-30-613-6802-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Kurucsai József igazgató részére az
isk.rakoczi@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

