Bicske Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

intézményvezető (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, 2017.október 1-napjától - 2022. október 1-napjá-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési szerv irányítása, üzemeltetési,
szolgáltatási tevékenység koordinálása, vezetése. A szabadidős és sport tevékenységek megfelelő biztosítása az üzemeltetés
teljeskörű ellátása a jogszabályok alapján. Együttműködés a köznevelési intézmények vezetőivel, a Bicskei Polgármesteri Hivatallal
való folyamatos kapcsolattartás. Az üzemeltetési feladatnak a költségvetési szerv alapító okiratában a fenntartó döntésében
foglaltaknak megfelelő vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
"közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat
ellátó egyes költségvetési intézményeknél" szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Főiskola,
Létesítményüzemeltetés területén. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett személy,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•
B kategórián kívüli egyéb gépjárművezetői engedély
•
Saját tulajdonú gépjármű
Elvárt kompetenciák:

•
•

Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs készség,
Kiváló szintű, pontos és megbízható munkavégzés, önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motivációs levél,
felsőfokú iskolai végzettséget tanusító okirat másolata,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásástól eltiltás hatálya alatt,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3
példányban,
B kategóriás vezetői engedély másolata
szakmai életrajz,
nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor nyújt, a 06/20/565-464 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2060 Bicske, Hősök tere 4.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1072/2017 , valamint a
munkakör megnevezését: Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az Önkormányzat Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága véleményezi, melyet követően a pályázatokról Bicske
Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés a pályázó
végzettségének megfelelő előadói munkakörre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Bicske Város Önkormányzata honlapja - 2017. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

