Az OMSZI Nonprofit Kft
pályázatot hirdet

Pikler Emmi Bölcsőde, 1022 Budapest, Lóczy Lajos út 3.
bölcsődevezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. 01.01. - 2027. 12. 31. -ig szól.
A munkavégzés helye:
1022 Budapest, Lóczy Lajos út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű működtetése. A magas színvonalú szakmai
munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. Pénzügyi, gazdasági feladatok és jogkörök felelős
ellátása. A jogszabályban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok
kidolgozása. Az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása. Az
intézmény képviselete a fenntartó önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek
előtt. A bölcsőde gyermekek nevelésében jelenleg a Pikler módszert alkalmazza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a szociális ágazat, pedagógus besorolásra
vonatkozó törvények az irányadóak.
Pályázati feltételek:






Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mell. I. rész I/2 B pontja alapján,
szakmai tapasztalat szükséges - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 bölcsőde területén szerzett munkakörben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű kommunikációs készség, felelősségtudat, együttműködő képesség,
konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatok, vezetői
gyakorlat igazolása (amennyiben van), vezetői program, szakmai helyzetelemzés,
nyilatkozat betekinthetőségről, nyílt-, vagy zárt ülésről, személyes adatainak
kezeléséről, és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a GYVT 15.§ (8)bekezdése
szerinti kizáró ok nem áll fenn, nem áll gondnokság alatt, 1-3 éves szakmai
tapasztalatot igazoló dokumentum, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 01.-től tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Breier Andrea munkaügyi
csoportvezető nyújt, a 06-1/499-4660/22-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak az OMSZI Nonprofit Kft. 1089 Budapest Elnök utca 1.
címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Piklerov.vez /2021, valamint a munkakör megnevezését:
bölcsődevezető.
 Elektronikus úton Tóthné Breier Andrea részére a tothandi@omszi.hu e-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A fenntartó ügyvezetője írásbeli döntést hoz a pályázat elbírálásáról
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
OMSZI honlapja: www. omszi.hu, karrierjob.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.omszi.hu honlapon szerezhet.

