A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Budapest,
Üllői út 400.) pályázatot hirdet Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei (1181 Bp., Kondor Béla
sétány 8.)
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A határozott idejű vezetői megbízás kezdő napja:
2014.október 1., megszűnésének napja: 2019. szeptember 30.

A vezetői megbízás szintje: magasabb vezető (max. 5 év)
A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat
ellátása, takarékos gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:

Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési
intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása,
 a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő szakirányú
munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett,

magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető

cselekvőképesség
 büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó szakmai életrajzát
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai
gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,





3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy az Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági
Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzétételtől számított 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gémesi Anna Tünde nyújt a 296-1478-as
vagy a 06-30-204-1119 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot 4 pld-ban kell nyomtatott formában benyújtani a Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Irodán (1184 Budapest, Üllői
út 400.), Gémesi Anna Tündének, és a gemesit@bp18.hu e-mail címre elküldeni, „Kondor Béla
Közösségi Ház és Intézményei pályázat” megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő rendes
képviselő-testületi ülés napja.

