Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére
A Don Bosco Szalézi Társasága által létrehozott Szalézi Intézmény Fenntartó pályázatot hirdet a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. OM:201492) igazgatói álláshelyének betöltésére.
A magasabb vezetői megbízás 2019. augusztus 1-től 2021. július 31. napjáig 2 évre szól. A megbízás sikeres
együttműködés esetén további 3 évvel meghosszabbodik. A munkavállalói jogviszony időtartama: határozatlan idejű
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium (3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. OM:201492)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése. Ellátja az intézmény szakmai és gazdasági vezetésével összefüggő
feladatokat. Irányítja, összehangolja az intézmény munkáját, gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges
belső szabályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról. Ellátja az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a
fenntartóval, társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja a
beosztásával összefüggő munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírás szerint a munkakörébe tartozó egyéb
feladatokat.
Az igazgató köteles:
a) jogait rendeltetésszerűen az iskola és a Szalézi Intézmény Fenntartó érdekeinek megfelelően gyakorolni,
munkáját a Szalézi Intézmény Fenntartó vezetőivel és munkavállalóival együttműködve végezni,
b) megismerni a Szalézi Intézmény Fenntartó célkitűzéseit, és legjobb tudásával elősegíteni azok maradéktalan
és eredményes teljesítését,
c) megismerni és alkalmazni Don Bosco megelőző módszerét
d) munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint olyan magatartást tanúsítani, hogy az
megfeleljen a Szalézi Intézmény Fenntartó elvárásainak.
Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskolai tanári végzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai
gyakorlat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, közoktatás-vezetői képesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közoktatási vezetői gyakorlat, felekezethez tartozás, lelkipásztori ajánlás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó, fényképes, részletes szakmai
önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az
intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és fejlesztési program, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A munkakör
legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának módja: Két nyomtatott, összefűzött
példányban, postai úton, a pályázatnak a Szalézi Intézmény Fenntartó címére történő megküldésével (1032
Budapest, Bécsi út 173.).
A pályázat postára adásának határideje: 2019. január 7. Kérjük a borítékon feltüntetni: „igazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vitális Gábor kazincbarcikai plébános, képviselő nyújt a +36
20 434 8579-es telefonszámon vagy e-mailben a vitalis.gabor.sdb@gmail.com címen.

