
 

Varga Domokos Általános Művelődési Központ 
                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján 

pályázatot hirdet 

Varga Domokos Általános Művelődési Központ  
Óvoda 

 

óvoda intézményegység-vezető (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, 2016. augusztus 01. - 2021.július 31.-
ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Az intézményegység szakmai vezetése, törvényes működésének 
biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka 
szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program 



megvalósításának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, 
egyéb intézményekkel, az intézményegység költségvetés betartása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, Óvodapedagógus és pedagógus szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

         óvodapedagógusi munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti 
szakmai tapasztalat, 

         magyar állampolgárság 
         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
         cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz 
         vezetési program 
         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
         végzettséget igazoló oklevelek másolata 
         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gyuláné nyújt, 
a 0676351344/15 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Varga Domokos Általános 

Művelődési Központ címére történő megküldésével (6090 
Kunszentmiklós, Damjanich utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 625/2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: óvoda intézményegység-
vezető. 

vagy 



         Elektronikus úton Tóth Gyuláné részére a 
vargadomokosamk@gmail.com E-mail címen keresztül 

vagy 
         Elektronikus úton www.vdamk.hu oldalon keresztül. 

vagy 
         Személyesen: Tóth Gyuláné, Bács-Kiskun megye, 6090 

Kunszentmiklós, Damjanich utca 7. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók meghallgatását követően a Varga 
Domokos ÁMK Igazgatótanácsa dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.kunszentmiklos.hu - 2016. április 4. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vdamk.hu 
honlapon szerezhet. 
  

  

 


