Vép Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9751 Vép, Kolozsvári utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői feladatok ellátása, az intézmény képviselete, munkáltatói jogok gyakorlása
az intézmény alkalmazottai felett, kötelezettségvállalói, utalványozói feladatok ellátása. Az
intézmény által nyújtott ellátások: étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás,
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás. Az intézményvezető részt vesz Vép Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, andragógus, diakónus, diplomás ápoló, egészségügyi tanár, gyógypedagógus,
gyógytornász-fizioterapeuta, humánfejlesztő, igazgatásszervező szociális szakigazgatásszervező szakirányú szakképzettség, intézetvezető, konduktor, közgazdász, közigazgatásszervező, mentálhigiénés segítő szakember, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés
szakember és közösségi segítő, okleveles ápoló, okleveles egészségügyi szociális
munkás, egészségügyi menedzser, okleveles egészségügyi menedzser, okleveles
egészségpszichológus, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles
fizioterapeuta, okleveles jogász, okleveles orvosdoktor, okleveles pasztorális tanácsadó,
okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, okleveles rehabilitációs
szakember, okleveles szociális gazdaság szakember, okleveles szociálpolitikus, okleveles
szociálgerontológus, teológus, okleveles társadalmi befogadás tanácsadó, szociális
menedzser, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológus, viselkedéselemző,
• a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• a beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program
• nyilatkozat arról, hogy a a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• szakmai életrajz
• szakképzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata
• igazolás a szakmai gyakorlatról
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• kérjük, amennyiben a pályázó pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen történő
elbírálását kéri, azt pályázatában jelezze
• kérjük, a személyes meghallgatás időpontjának egyeztetése végett adja meg telefonszámát
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hoós Anna Katalin jegyző nyújt, a
06/94-543-067 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

o Postai úton, a pályázatnak a Vép Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(9751 Vép, Rákóczi utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: VÉP/2507/2020., valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
• vagy
o Elektronikus úton https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.
• vagy
o Személyesen: dr. Hoós Anna Katalin jegyző, Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi utca 8.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a
kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, ezért kérjük, az időpont
egyeztetés végett adja meg telefonszámát. A pályázatokról a képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
o www.vep.hu - 2020. július 9.
o Vépi Krónika júliusi száma
o Vép Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2020. július 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vep.hu honlapon szerezhet.

