
Pozíció: iskola igazgató 

Hirdető cég: Parád Nagyközség Önkormányzata 

Hirdetési időtartam:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészetokatási Intézmény  
 

igazgató (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01.-től 2015. 07.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: Heves megye, 3240 Parád, Kossuth Lajos út 123. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok, munkáltatói jogkör gyakorlása 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 
• erkölcsi bizonyítvány 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz 1 eredeti + 2 másolat 
• Intézmény vezetésére vonatkozó program 1 eredeti + 2 másolat 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 1 eredeti + 2 másolat 
• Képesítést igazoló dokumentumok hitelesítet másolata 1 eredeti + 2 másolat 



• Személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat 1 eredeti + 2 másolat 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Oszkár nyújt, a 36-544-058-as 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Parád Nagyközség Önkormányzata címére történő 
megküldésével (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2010, valamint a munkakör 
megnevezését: iskola igazgató.           

• Személyesen: Nagy Oszkár polgármester, Heves megye, 3240 Parád, Kossuth L. u. 91. 
.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny 

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a parad@t-online.hu honlapon 
szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 15.  

Munkavégzés helyeHeves megye, 3240 Parád, Kossuth Lajos út 123. 

Parád Nagyközség Önkormányzata 

 

mailto:parad@t-online.hu

