Egri Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jog{ll{s{ról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapj{n
p{ly{zatot hirdet az
Egri SZC Szent Lőrinc Vendégl{tó és Idegenforgalmi Szakgimn{ziuma, Szakközépiskol{ja és
Kollégiuma
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)
beoszt{s{nak ell{t{s{ra.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hat{rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus
munkakörre vonatkozóan (Kjt.20/B.§(3) bek.).
Foglalkoztat{s jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbíz{s időtartama: hat{rozott időre, 2017. szeptember 1. - 2022. június 30. között
A munkavégzés helye: 3300 Eger, II. R{kóczi Ferenc út 95/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbíz{ssal j{ró lényeges feladatok:
A jogszab{lyoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató ir{nyít{sa alapj{n a
tagintézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan, a tagintézmény működésével,
feladatell{t{s{val kapcsolatos ügyben, amelyet jogszab{ly nem utal m{s szerv vagy személy
hat{skörébe.
Illetmény és juttat{sok:
Az illetmény meg{llapít{s{ra és a juttat{sokra a "Közalkalmazottak jog{ll{s{ról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint „A nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, tov{bb{ „A
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jog{ll{s{ról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajt{s{ról szóló” 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései az ir{nyadók.
P{ly{zati feltételek:



a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3.
melléklete szerint:
- a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
középiskol{ban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak
szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett
szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legal{bb öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkoz{s
megtart{s{ra vonatkozó óraadói megbíz{s ell{t{sa sor{n szerzett szakmai
gyakorlat,
- a munk{ltatón{l pedagógus-munkakörben fenn{lló, teljes munkaidőre szóló
hat{rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a p{ly{zó a megbíz{ssal
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egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, hat{rozatlan időre,
teljes munkaidőre kinevezhető,
felhaszn{lói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmaz{sok) ismeretek,
a p{ly{zó ne {lljon a tevékenység folytat{s{t kiz{ró foglalkoz{stól eltilt{s hat{lya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
vagyonnyilatkozat-tételi elj{r{s lefolytat{sa.

A p{ly{zat részeként benyújtandó iratok, igazol{sok:








fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztat{si jogviszonyok pontos megjelölésével
év, hó, nap megjelölésével),
az {ll{shely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okm{nyok munk{ltató {ltal hitelesített m{solata,
90 napn{l nem régebbi hatós{gi erkölcsi bizonyítv{ny a büntetlen előélet igazol{s{ra,
valamint annak igazol{s{ra, hogy a közalkalmazott nem {ll olyan foglalkoztat{stól
való eltilt{s hat{lya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi
lehetővé,
a p{ly{zó szakmai gyakorlat{t igazoló dokumentum (munk{ltatói igazol{s, munkakör
megnevezésével),
motiv{ciós levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti péld{ny, 1 fűzött m{solati
péld{ny és elektronikusan CD/DVD adathordozón, pdf form{tumban.),







nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a p{ly{zó hozz{j{rul a teljes p{ly{zati anyag{nak
sokszorosít{s{hoz, tov{bbít{s{hoz (harmadik személlyel közlés),
nyilatkozat arról, hogy a p{ly{zó hozz{j{rul személyes adatainak p{ly{zattal
összefüggő kezeléséhez, tov{bbít{shoz,
amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktat{si
intézmény igazol{sa a tanulm{nyok v{rható befejezéséről,
a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló
igazol{st legkésőbb 2017. június 12. napj{ig kell benyújtani, egyéb hi{nypótl{sra a
p{ly{zat bead{si hat{ridejét követően nincs lehetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkor{bban 2017. szeptember 1. napj{tól tölthető be.
A p{ly{zat benyújt{s{nak hat{rideje: 2017. {prilis 3.
A p{ly{zati kiír{ssal kapcsolatosan tov{bbi inform{ciót F{bri Eufrozina főigazgató nyújt, 70/886-2851es telefonsz{mon.
A p{ly{zatok benyújt{s{nak módja:
Kiz{rólag postai úton, a p{ly{zatnak az Egri Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével
(3300 Eger, Kertész utca 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a p{ly{zati adatb{zisban szereplő
azonosítósz{mot: K/344/2017, valamint a beoszt{s megnevezését: tagintézmény-vezető.
P{ly{zat elbír{l{s{nak hat{rideje: 2017. június 26.
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A p{ly{zati kiír{s tov{bbi közzétételének helye:



Nemzeti Közigazgat{si Intézet honlapj{n
Egri Szakképzési Centrum honlapj{n (egriszc.hu)

A munk{ltatóval kapcsolatos egyéb lényeges inform{ció:
A p{ly{zatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus péld{nyban (CD vagy DVD
adathordozón) z{rt borítékban kérjük megküldeni a Egri SZC címére. A borítékra írj{k r{
"P[LY[ZAT

-

Egri

SZC

Szent

Lőrinc

Vendégl{tó

és

Idegenforgalmi

Szakgimn{ziuma,

Szakközépiskol{ja és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beoszt{s{ra".
Az elektronikus form{tumnak a p{ly{zatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf
form{tumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú v{ltozatnak egym{ssal
mindenben meg kell egyeznie.
A p{ly{zó a jelen kiír{s valamennyi feltételét mag{ra kötelezőnek fogadja el.
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