Taszár és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ
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, 2015. június 20-tól 2020. június 19-ig - 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7261 Taszár, Széchenyi u. 64.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az intézmény alapító okiratában
meghatározott szociális alapszolgáltatás és
gyermekjóléti alapellátás (étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás és
gyermekjóléti szolgáltatás) megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Az intézmény szakmai
vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a
költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és
gazdaságos megoldásának biztosítása. Működési területén szervezi és végrehajtja a Társulási
Tanács rendelkezéseit. Vezetői munkaköre mellett ellátja a nappali ellátás klubvezetői
feladatait.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. mellékletében, illetve az 1/2000.(I.7.)
SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt szakképesítés
 Felsőfokú végzettséget, felsőfokú szakmai képesítést igénylő - legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat
 Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 B kategóriás jogosítvány
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 szociális szakvizsga megléte, vagy annak hiányában 2 éven belüli megszerzésre
vonatkozó kötelezettség vállalása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre és a
gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelésekkel
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,vagy megkérésének igazolása
 pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz








képesítést és a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles
szociális szakvizsga megléte, vagy annak hiányában 2 éven belüli megszerzésére
vonatkozó kötelezettség vállalása
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak a
pályázati
eljárással
összefüggő
kezeléséhez,
valamint
az
elbírálásban
résztvevőszemélyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik
nyilatkozat, mely szerint az 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a
Társulási A Tanács nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. június 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pataki Sándor
30/2169332–es telefonszámon.

elnök nyújt a

A pályázatok benyújtásának módja:
 postai úton, a pályázatnak a Taszár és Környéke Szociális Társulás címére történő
megküldésével (7261 Taszár, Lakótelep 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.477-3/2015., valamint a munkakör
megnevezését: Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ intézményvezető
 Személyesen: Pataki Sándor társulási tanács elnöke, Taszár, 7261 Lakótelep 8.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 Az intézményvezető személyéről a Társulási Tanács dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Közigállás honlapon
- A Társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon –
- Taszár község honlapján

Pataki Sándor
társulási tanács elnöke

