
 

 

 

 
 

A Szeretet Leányai Társulata    

pályázatot hirdet a 

SZENT ERZSÉBET ÓVODA 

(8300 Tapolca, Templomdomb 2.) 

intézményvezetői megbízatásának ellátására 

 

Keresünk,  

olyan óvodapedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat intézményvezetői 

feladatok ellátására, aki elkötelezett a katolikus keresztény hit, valamint a magyar 

néphagyomány és kultúra értékei mellett. 

 

I. Az alkalmazás körülményei 

 

A jogviszony típusa: 

A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: MT) hatálya alá tartozó foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a 

továbbiakban: NKT) foglalt egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört 

ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával 

 

A jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű pedagógus jogviszony, határozott idejű vezetői megbízással 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás a 2023/2024-es nevelési évtől kezdődően, első körben 3 év 

határozott időre szól 

 

A foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

 8300 Tapolca, Templomdomb 2. 

 

A munkakörhöz és a vezetői megbízatáshoz tartozó általános tevékenység, felelősség: 

• az óvodavezetői feladatok mellett, heti – jogszabályban meghatározott – 

óraszámban óvodapedagógusi feladatok ellátása 

• felelősség az intézményben folyó pedagógiai munkáért, az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, a felelős gazdálkodásért 

• folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás a fenntartóval 

• az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 12 fő 

 



 

 

Elvárt kompetenciák: 

• kiváló, magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés 

• kiváló kommunikációs készség 

• keresztény értékrend 

 

Előnyt jelent:  

• német nyelvismeret 

 

II. Amit kínálunk 

 

Az NKT. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott javadalmazáson kívül: 

• önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 

• 13. havi bér és jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint 

• teljesítményösztönző juttatás 

• munkaruha vásárlási hozzájárulás 

• továbbképzési lehetőség, melyet a fenntartó anyagilag is támogat 

 

III. A pályázat beadásának és elbírálásának körülményei 

 

Pályázati feltételek:  

• főiskolai felsőfokú végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség 

• óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

• keresztény értékrend 

• közoktatásvezetői szakvizsga 

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok:  

• a pályázó szakmai önéletrajza 

• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, amely tartalmazza a szakmai 

életutat, a vezetői elképzeléseket, valamint reális és konkrét célkitűzéseket – 

legfeljebb 10 oldal terjedelemben 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevelek másolata 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevő 

személyek megismerhetik 

 

A pályázat benyújtási határideje: 

 2023. január 31. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 kizárólag elektronikus úton a szentvince@t-online.hu címre, melynél a tárgy 

mezőben kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés” 

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

 a kiválasztás az elektronikusan beadott pályázatok előszűrése után, személyes 

interjút követően a fenntartó döntése alapján történik 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

 2023. február 20. 

 

További információk Zöldy Andrásné óvodavezetőtől kérhetők a +36 30 174 3373 

telefonszámon munkaidőben, valamint a szeovoda@t-online.hu címen bármikor. 
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