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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

Gyermek és ifjúsági tábor "Jurta tábor" vezető
munkakör betöltésére.
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:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Nyaraló utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában álló ifjúsági és gyermektábor
"Jurtatábor" működtetésével, programjainak szervezésével, csoportok fogadásával,
elhelyezés biztosításával valamint pénzügyi és gazdálkodási folyamatainak ellátásával
és felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
§
§
§
§
§

Főiskola, pedagógus végzettség,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állapolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ könyvelői végzettség
§ Cserkeszőlői helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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§

önéletrajz, iskolai végzettségről szóló igazolások másolat, vezetésre
vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolai Lajos polgármester
nyújt, a 56/568-451 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
526/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermek és ifjúsági tábor
"Jurta tábor" vezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§

www.cserkeszolo.hu - 2015. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
4 hónap próbaidő kikötésével kerül megkötésre a közalkalmazotti kinevezés.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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