
Lovászi Intézményirányító Társulás

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

pályázatot hirdet

Lovászi Gondozási Központ 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
 

A vezetői megbízás határozott időre, 3 hónap próbaidővel 2021. 01. 01. - 2025. 12. 31-
ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8878 Lovászi, Petőfi utca 1.

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

A Lovászi Gondozási Központ, mint intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Ellátja a Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó települések tekintetében a
szociális alapszolgáltatási, illetve szakosított, idősek tartós bentlakásos ellátásához
tartozó feladatokat. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény
szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának
irányítása, az intézmény képviselete. Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a
munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan
ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Feladata továbbá a
jogszabályban előírt tervek, szakmai program kidolgozása, a szervezeti és működési
szabályzat felülvizsgálata. Gondoskodik a jogszabályok, a Társulási Tanács
határozatainak, utasításainak a végrehajtásáról. Felelős az intézmény pénzügyi
gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:

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

•         Felsőfokú képesítés, az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletben az
intézményvezetőre meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
•         büntetlen előélet, cselekvőképesség
•         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
•         ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
•         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést

igénylő, a szociális ellátás és az egészségügyi ellátás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

•         magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő
munkakörre szól

•         szociális szakvizsga megléte.



Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű problémamegoldó és tárgyaló képesség, empátia, terhelhetőség,
jogszabályok ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 3 példányban
•         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatai),
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a

büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt

•         végzettséget igazoló diplomamásolat és szakmai gyakorlatról szóló hiteles
igazolás

•         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

•         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 257/2000. (XII.26.) Korm.
rendeletben meghatározott véleményezők pályázatának tartalmát
megismerjék, személyes adatait kezeljék

•         amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Novák Anett nyújt, a
06925796020/115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Intézményirányító Társulás címére

történő megküldésével (8878 Lovászi, Kutfej utca 112. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2359-1/2020. ,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Elektronikus úton dr. Novák Anett részére a lovaszihivatal@z-net.hu E-mail
címen keresztül

•         Személyesen: dr. Novák Anett, Zala megye, 8878 Lovászi, Kutfej utca 112. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
szerinti bizottság személyesen hallgatja meg a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat.
A pályázat elbírálója fenntartja az eljárás minden szakaszában az eredménytelenné
nyilvánítás jogát. A Társulási Tanács legkésőbb 2020. december 1-ig dönt a vezetői
megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.lovaszi.hu - 2020. október 5.
•         Lovászi Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2020. október 5.
•         Társult önkormányzatok székhelyeinek hirdetőtábláin - 2020. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


