Dorog Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

Dorog Város Egyesített Sportintézmény

intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A vezetői megbízás időtartama: 2017. október 1. - 2022. szeptember 31.
Foglalkoztatási jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2510 Dorog Iskola u. 1.
A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért a
költséghatékony gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív
szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény és a 325/2008. (XII.29.) számú Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:





felsőfokú sport szakirányú
sport szakterületen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
büntetlen előélet
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata, szakmai önéletrajz, vezetői
program, fejlesztési elképzelésekkel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat személyes adatok kezeléséről, nyilatkozat a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nyilatkozat arról, hogy az 1992. évi
XXXIII. tv. 41. §. (2) bek. alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. október 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhetnek az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Tittmann Réka
Telefonszám: 06/33/431-299, e-mail cím: reka.tittmann@dorog.hu
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat, egy nyomtatott illetve egy elektronikus példányt, postai úton vagy
személyesen Dorog Város Önkormányzat Polgármestere részére kell eljuttatni, a 2510 Dorog
Bécsi út 79-81. címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előkészítést a Polgármesteri Hivatal végzi, az Emberi erőforrás Bizottság a beérkező
pályázatokat véleményezi és a jelelöltek meghallgatása után javaslatot tesz a képviselőtestületnek a vezető személyére. A pályázati anyag véleményezésére illetve a jelöltek
személyes meghallgatására 2017. szeptember 19-én kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.dorog.hu
2017. július 3.

