Magyarországi Magiszter Alapítvány
(4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 60.)
pályázatot hirdet
a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium és
Szakközépiskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
1) Foglalkoztatás jellege:
Mt. szerinti foglalkoztatás, teljes munkaidő.
2) A vezetői megbízás időtartama:
A vezető megbízás határozott időre, 2017.08.15.- 2022.08.01.-ig tart.
3) A munkavégzés helye:
Hajdú- Bihar megye, 4024 Debrecen, Wesselényi utca 4/B. és időszakonként
tagintézmények telephelyei (Szolnok, Budapest, Tiszavasvári).
4) A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetője (főigazgatója) felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a munkáltatói jogkörök
gyakorlásáért, minden olyan vezetői döntésért, melyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
5) Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapításában a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” (1992. évi XXXIII.
Tvr.), valamint az Nkt., illetve a 326/2013. (VIII. 30) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadók, de Mt. szerinti foglalkoztatás kereteiben.
6) Pályázati feltételek:
a. egyetemi szintű végzettség és középiskolai tanári szakképzettség, az Nkt. 98. § (8)
bekezdése szerint,
b. magyar állampolgárság,
c. büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól elitélés hatálya
alatt,
d. cselekvőképesség,
e. pedagógiai munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
f. pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzés,
7) A pályázat elbírálásban előnyt jelent:
a. vezetői tapasztalat (legalább 1-3 év),
b. idegen nyelvismeret,
c. felhasználói szintű számítógép-ismeret,

8) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a. a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
b. az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolata,
c. az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
program, stratégiai terv,
d. 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
hogy a pályázó nem áll büntető eljárás hatálya, valamint foglalkoztatás eltiltás
hatálya alatt, amely a pedagógus állás betöltését nem teszi lehetővé,
e. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,
f. a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói
igazolás, munkakör megnevezésével).
9) A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
10) A pályázat benyújtási határideje:
2017. június 30.
A pályázattal kapcsolatban további információkat Feketéné Barbócz Éva nyújt a
70/4171731-es telefonszámon.
11) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Magyarországi Magiszter Alapítvány címére történő megküldéssel (4030
Debrecen, Szabó Kálmán utca 60.),
Kérjük a borítékon feltüntetni: „vezetői pályázat”.
12) A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 15.

13) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
a. helyben (valamennyi feladat ellátási helyen) kifüggesztve,
b. az intézmény honlapján.
14) Egyéb információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példány
egybefűzve) kell zárt borítékban eljuttatni a kiírónak.
15) A pályázat közzététele:
2017. május 24.

Debrecen, 2017. május 24.

