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Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma speci6lis Gyermekotthoni Kcizpont, Altalenos
lskola 6s Szakiskola

a ,'Kozalkalm azottakjogall6sar6l szolo" 1992.6vi XXX|ll. torv6ny 20/A' S alapjan
palYazatot hirdet

Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma Speci5lis Gyermekothoni Kiizpont, Altal6nos
lskola 6s Szakiskol a, Zalaegerszeg i Gyermekotthona

int6zm6 nyvezet6 helyettes (magasabb vezetS)

beoszt6s ell6t6sdra.

A kcizalkalmazotti jogviszony id6tartama:

hatdrozatlan idejti kozal kalmazotti jogviszony

Foglalkoztat6s jellege:

Teljes munkaid6

A vezet6i megbizi.{s id5tartama:

A vezet6i megbizds hatdrozott id6re, 5 ev-ig szol'

A munkav6gz6s helYe:

Zala megye,8900 Zalaegerszeg' Posta utca 144'

A beosztdsh oztartoz6, illetve a vezet6i megbizdssal j516 16nyeges feladatok:

Gyermekotthon rendeltet6sszeru mukod6s6nek 6s szakmai munk6jdnak ir6nyft6sa az

SZMSZ-ben 6s munkakori lefr5sban meghat6rozott hatdskor szerint' Az int6zm6ny

szolgSltatSsainak jogszab6lyi felt6telek szerinti biztoslt6sa'

llletm6ny 6s juttatdsok:

Az illetm6ny megallapitds6ra 6s a juttatdsokra a "Kozalkalmazoltakjogall6sar6l sz6lo"

1992. evi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyadok'

P6ly6zati felt6telek:

[,4 egieki nt6s

httpJ/adm i n.kozi gallas.gov hly'pages/KJTKozzetetel aspx?lD=0&mode= 1
1t3



2017. M.12. Megtekint6s

. F6iskola, felstjfok0 szocidrlis alapv6gzetts6g, pedagogus diploma,
pszichologus, mentalhigienikus,

. buntetlen el66let, magyar 6llampolg5rsdg, cselekvdk6pess6g

A p6lydzat elbir6l6sdn6l elSnyt jelent:

. Specidlis gyermekotthoni elldt6s terulet6n szerzett szakmai tapasztalat.

Gyermekv6delem teriilet6n szerzett vezet6i gyakorlat. Szocidrlis szakvizsga.

A p6ly6zat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazolSsokl

. lskolai v6gzetts6get 6s szakk6pzettseget igazolo dokumentumok m6solata.

Szakmai oneletrajz. H6rom h6napnSl nem regebbi hat6sSgi erkolcsi

bizonyitvSny mSsolata. Nyilatkozat a116l, hogy a Gyvt.15. $. (8) bekezd6s6ben

foglalt kiz6r6 okok a pllyitzoval szemben nem 6llnak fenn.

A beosztSs bet<ilthet6stlg6nek id6pontja:

A beosztds legkordbban 2017. j0nius 1. napjdtol tolthet6 be.

A p5fydzat benyrijtris6nak hat6rideie:2017. mQus 22.

A palyitzati kiir6ssal kapcsolatosan tov6bbi inform6ci6t Kanizsai Mikl6s ny0jt, a
062036691 25 -os telefonsz6mon.

A p6ly6zatok beny0jt6s6nak m6dja:' : postai riton, a pllydzatnak a Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma SpeciSlis

Gyermekotthoni Kozpont, Altaldnos lskola 6s Szakiskola cim6re torten6

m.egku|d6s6vel (2500 Esztergom, Budai Nagy Anta| utca 28. . ). Kerjtik a

borit6kon feltuntetni a piilylzati adatbdzisban szerepl6 azonosit6 sz5mot:

Hl4g7-01201711181 . , valamint a beosztds megnevez6s6t: int6zm6nyvezeto

helyettes. 
vagy

. Elektronikus riton Kanizsai Mikl6s r6sz6re a igazgato@esztgyo.hu E-mail

cimen kereszttll

A pitly inat elbirdlSsSnak modja, rendje :

szem6lyes meghallgatas, valamint szakmai ismereteket is felmer6 elbesz6lget6s' A

meghallgat6 olzottsagnoz kiz6rolag azok kerulnek behivSsra, akik a piiyazat reszekent

*"dj"toit iratokat naiariOon belul hiSnytalanul benyrijtjdk, 6s megfelelnek a pAlydzati

feltetelekben el6irtaknak.

A pSf ydzat elbir6l6s6nak hat6rideje: 2A17. m6ius 26'

A pdly6zati kiir6s tovSbbi kcizz6t6tel6nek helye, ideie:

. www.esztgyo.hu - 2017.5prilis 18.

. wwwzegispeci.hu -2017' Sprilis 18'

A munk6ltat6val kapcsolatos egy6b 16nyeges inform6ci6:

http://admin.kozigallas.gov.hdpages/KJTKozzelelel aspx?lD=0&mode= 1



2017. U.12. Megtekintos

A munkakort betolt6 r6sz6re sziiks6g eset6n szolgdlati lak6s biztosithat6. A munk6ltat6

sz6khelye EMMI Specidlis Gyermekotthoni Kozpont, Altal5nos lskola 6s Szakiskola
2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 28.. Egy6b informSci6k www.esztgyo.hu
honlapon

http;//admin.kozigallas.gpv.hlrip4Fs/KJTKozzeletel aspx?lD=0&modo='1 3t3


