Pályázati felhívás
Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírcsaholy Idősek Klubja intézményvezetői állásra
A közalkalmazotti jogviszony és a vezetői megbízás időtartama (határozott idejű):
2018. február 01-2023. január 31-ig.
A vezetői megbízás határozott időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:


Gondoskodik a nappali ellátásban résztvevők számára naponta hasznos
időtöltésről, megfelelő programokról, melyek az idősek mindennapjait
változatossá, élménydússá teszik.



Vezeti az előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat, jelentéseket.



Irányítja a beosztott gondozónők munkáját és az étkeztetési feladatokat.



Vezeti az intézményt, felelős az intézmény szakmai munkájáért, az intézmény
működését érintő pénzügyi, gazdasági feladatokért.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Nyírcsaholyi Idősek Klubja
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban Kjt) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: főiskola vagy egyetem
-

az 1/2000. SZCSM rendelet 3. melléklete szerint a „nappali ellátás vezető önálló
nappali intézmény esetén” cím alatt felsoroltak közül bármelyik végzettség

-

legalább 5 év szakmai tapasztalat,

-

alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

-

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 2 év szociális területen végzett, vezetői
tapasztalat.

Bérezés: Kjt szerint.
Benyújtandó iratok:


Szakmai önéletrajz,



Vezetői program,



Szakmai tapasztalatot és végzettséget igazoló dokumentumok,



30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,



A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Idősek Klubja
intézményvezető
vagy
• Személyesen: Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal Magyar Csabáné
polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4356 Nyírcsaholy, Szabadság
utca 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezők előzetes meghallgatását követően kerül sor a pályázatok elbírálására. A
személyes találkozás egyeztetése érdekében a pályázó telefonos elérhetősége a pályázat
kötelező része. A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1.
napjától tölthető be.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:



A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.nyircsaholy.hu Nyírcsaholy
Község Önkormányzat hivatalos honlapján.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Csabáné polgármester
nyújt, a +3630/185-47-09 -es telefonszámon.

