
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

igazgató  (magasabb vezet ő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Papnövelde utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola,  mint  gyakorlóiskola irányításával  összefüggő  feladatok ellátása a nemzeti
köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény (Nkntv.), valamint a nemzeti felsőoktatásról
szóló,  2011.  évi  CCIV.  törvény,  továbbá a költségvetési  intézményeket  érintő  egyéb
jogszabályok, valamint a fenntartó ELTE szabályzatai és a munkaköri leírás megszabta
keretek között.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
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• Felsőfokú képesítés,
• A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez

szükséges – az Nkntv. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• legalább tíz év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
• a  nevelési-oktatási  intézményben  pedagógus-munkakörben  fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg  pedagógus-munkakörben  történő,  határozatlan  időre  teljes
munkaidőre szóló alkalmazás

• jelentős pedagógusi (szakmai programalkotói, tankönyvírói, iskolaszervezői
stb.) tevékenység

• magyar állampolgárság
• kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai közéleti részvétel
• gazdálkodási szemlélet
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• (közoktatási) intézmény vezetésében szerzett több éves gyakorlat
• legalább egy idegen nyelv magas fokú tudása
• intézményi gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatok
• pályázati/PR/marketing menedzsmenttevékenység
• többéves pedagógusi tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével, esetleges
publikációs listával

• a megbízás időtartamára szóló vezetői program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó
fejlesztési  elképzeléseket,  az  intézményi  arculat  alakításával  kapcsolatos
elképzeléseket,  a  közoktatásban  és  a  pedagógusképzésben  végbemenő
folyamatok  helyi  megvalósulásának  vázlatos  elgondolását,  valamint
részletesen  foglalkozik  az  intézmény  rövid-  és  középtávú  gazdálkodási
stabilitását biztosító elképzelésekkel, a megváltozott finanszírozási

• az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok
másolata

• külső  pályázó  esetén  három  hónapnál  nem  régebbi  hatósági  erkölcsi
bizonyítvány

• nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázó  hozzájárul  teljes  pályázati  anyagának
sokszorosításához  és  továbbításához  a  véleményezők  és  a  döntéshozók
számára (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján)

• minden olyan egyéb dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a
pályázat elbírálásánál figyelembe veendő lehet

A munkakör betölthet őségének id őpontja:
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A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő

megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/Apáczai
Cs J. G , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és
• Elektronikus úton Rektori Koordinációs Központ részére a

lilla.koczian@rkk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egy eredeti aláírással ellátott, kinyomtatott példányban és elektronikusan
is  be  kell  nyújtani  az  ELTE  Rektori  Koordinációs  Központ  részére  címezve.  A
közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  jogviszony.
Külső  pályázó  esetén  a  megbízással  egy  időben  az  igazgatónak  pedagógus
munkakörben  közalkalmazotti  jogviszonya  jön  létre  a  gyakorlóiskolában,  amelyre  a
jelen pályázati kiírás egyidejűleg vonatkozik.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

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 id őpontja: 2017. március 5.

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
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