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Bicske Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bicskei Gazdasági Szervezet

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, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2060 Bicske, Kossuth utca 60-62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési
intézmény
vezetése,
településüzemeltetési, műszaki szolgáltatási tevékenység irányítása, koordinálása,
közszolgáltatási feladatok az intézmény alapító okirata szerint, a fenntartó döntésében
foglaltaknak megfelelő jogszabályi előírások szerinti ellátása. Gyakorolja az
intézménnyel jogviszonyban álló munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi
irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek
ellátását, vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos
működtetését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. Közreműködik a
feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és
végrehajtásában.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet
a vezetői beosztás ellátására szóló megbízás feltétele
a munkáltatóval határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum
szakképesítést igazoló dokumentum
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
pályázat elbírálásának nyilvános vagy zárt tárgyalásához hozzájárul -e
sikertelen pályázat esetén pályázó kéri, hogy pályázati anyaga - ideértve a
pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90
napon belül

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 28. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.
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: HR/242-1/2019 , valamint
a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: Bicskei Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság, Fejér megye,
2060 Bicske, Hősök tere 4. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=456310
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A pályázatokat a kijelölt bizottság előzetesen véleményezi, a képviselő-testület
döntését megelőzően. A kinevezés 3 hónap próbaidővel történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 66.§ (8) bekezdésére tekintettel a garantált illetménynél
magasabb illetmény kerülhet megállapításra.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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