
Ludas Községi Önkormányzat  
                            

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

Ludas Község Óvodája  
óvoda 

 

intézményvezet ő 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás id őtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól. 

A munkavégzés helye:  

Heves megye, 3274 Ludas, Fő tér 3. 

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti feladatok, intézmény irányítási, 
ellenőrzési és munkáltatói feladatok ellátása, teljes körű pedagógiai szakmai vezetés, a törvényes 
intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az Alapító Okiratnak 
megfelelően. 

Illetmény és juttatások:  

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

�         Főiskola, óvodapedagógus, 
�         óvodapedagógusi munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         magyar állampolgárság 
�         cselekvőképesség 
�         büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  



�         pedagógiai szakvizsga, 
�         intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
�         ECDL 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 

�         szakmai önéletrajz 
�         vezetői program 
�         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
�         végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

A beosztás betölthet őségének id őpontja:  

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Csengeri Mónika nyújt, a 06-20-
284-33-32 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Ludas Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (3274 Ludas, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: L/56-4/2017. , valamint a beosztás 
megnevezését: óvodavezető. 

�         Személyesen: Vargáné Csengeri Mónika, Heves megye, 3274 Ludas, Fő tér 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:  
�         www.ludasiovoda.tk - 2017. március 17. 

 


