2018. 12. 03.

Megtekintés

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

igazgató
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01.-2024.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 , Trefort utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetője a) felel az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény
esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető
hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható
gondossággal való kezeléséért, b)288 önálló költségvetéssel nem rendelkező
intézmény vezetője kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési
intézményben foglalkoztatottak felett, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti
szabályzat nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok
elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az
intézményt.
Illetmény és juttatások:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=407612
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Főiskola, / Egyetem,
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett
szakképzettség
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
több éves vezetőtanári tevékenység tudományos fokozat vagy jelentős
pedagógusi tevékenység
legalább tíz év szakmai gyakorlat (pedagógus-munkakörben vagy heti tíz
tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai gyakorlat)
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• élő idegen nyelvek társalgási szintű ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével, esetleges
publikációs listával
az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok
másolata
a megbízás időtartamára szóló vezetői program
minden olyan egyéb dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a
pályázat elbírálásánál figyelembe veendő lehet
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez
nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési
joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dr. Kóczián Lilla részére a lilla.koczian@rkk.elte.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=407612
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A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat
kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=407612
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