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

intézmény vezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8754 Galambok, Petőfi Sándor utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására létrehozott intézmény ellátja az önkormányzati
fenntartású - és működtetésű intézmények üzemeltetési feladatait. Gondoskodik a
gyermekétkeztetés működtetéséről (óvodások, iskolások étkeztetése), munkahelyi vendéglátásról,
szociális étkeztetéséről, intézményen kívüli szünidei étkeztetésről. Szabad kapacitás erejéig egyéb
szervek, személyek részére történő étel előállítása, értékesítése. Ellátja a közfoglalkoztatási
programok szervezését, működtetését, város- és községgazdálkodási feladatokat, zöldterület
gazdálkodást, közművelődési- könyvtári szolgáltatást, köztemető fenntartását, sportlétesítmények
üzemeltetését. A pályázat ezen intézmény vezetői megbízására szól.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Főiskola,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



műszaki, pénzügyi felsőfokú végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
motívációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertók Ferenc nyújt, a 30/773-9925 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Galamboki Szolgáltató Központ címére történő
megküldésével (8754 Galambok, Ady Endre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-78/2017-1 , valamint a
munkakör megnevezését: intézmény vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a képviselő- testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

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.

