Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pestszentimrei Közösségi Ház
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1- 2024. június 30. -ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1188 Budapest, Vasút utca 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti
feladatellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
Felsőfokú képesítés, a) rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési
szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú
végzettséggel, b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben,
közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább 5 éves szakmai
gyakorlatot szerzett és c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.,
•

szakirányú - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•

magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
vezetői program; szakmai önéletrajz; szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló hiteles okiratokat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fujtás Krisztina nyújt, a 0612961300/1432 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata címére történő megküldésével (1184 Budapest , Üllői út 400. 2 ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2019. (II.20.) OK , valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezető.
és
•

Elektronikus úton Fujtás Krisztina részére a fujtas.krisztina@bp18.hu E-mail címen keresztül

•

Személyesen: Fujtás Krisztina, Budapest, 1184 Budapest, Üllői út 400. 2 209.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Városkép - 2019. március 8.

•

www.bp18.hu - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot 3 példányban kell nyomtatott formában benyújtani és a fujtas.krisztina@bp18.hu e-mail
címre elküldeni
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.

