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Bejelentkezés

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága

Email:

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év határozott idő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
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Közgyűlés
Közbeszerzések

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Megyei koncepciók
Szabályzatok
Közlöny

Belépés!

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, elbírálást követő egy évig szól.

Vezérlőpult
Eseménynaptár

Rendezvények letölthető anyagai
ÁSZ jelentés
Gazdálkodás
Üvegzseb
Települések
Testvérmegyék
Hírarchívum
Álláshirdetések
Fórum
Vendégkönyv
AB Expo projekt
Békés megye film 3D
Békés megye értéktára
Kapcsolatok
TÁJÉKOZTATÓ
Bírósági ülnökök választása
INTERREG VA ROMÁNIA
MAGYARORSZÁG 20142020

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A magasabb vezetői megbízáshoz kötődő intézményvezetői feladatok. Egyszemélyes felelős
vezetőként irányítja az intézményt, biztosítja a szakszerű és törvényes működést. Irányítja,
összehangolja és ellenőrzi a szakmai és a gazdasági részlegek munkáját, e feladatkörben
ellenőrzi az együttműködést, munkamegosztást, munkafegyelmet.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, szakképzettség,
 tárgyalásszintű idegennyelvismeret, (amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag
elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsgabizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a
szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával),
 a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat megléte,
 kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Diplomamásolat(ok)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Szakmai önéletrajz (publikációs listával)
 Vezetői program
 Idegen nyelvismeret igazolása
 5 év szakmai gyakorlat igazolása
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben
előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

2015
H

December

K

S

C

P

S

1

2

3

4

5

V
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kereső

Keresés
Bejelentkezés
email címe
••••••••
Belépés
Regisztráció
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakmai Felügyeleti Osztály nyújt, a
66/441694 os telefonszámon.

Képgaléria

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Békés Megye KépviselőTestülete címére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: TO/506/2011. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
Személyesen: , Békés megye, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A bíráló bizottság (Humán Ügyek Bizottság) személyes meghallgatást követő javaslatára és a
miniszter egyetértésével a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

Békés megye térképen

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 11.

http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=236
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.bekesmegye.hu  2011. szeptember 23.

Partnereink

http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=236

2/5

12/15/2015

Békés Megye Önkormányzata - Hírek

http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=236

3/5

12/15/2015

Békés Megye Önkormányzata - Hírek
Szavazás
Ön minden keresett informácót
megtalált honlapunkon?
Igen, megtaláltam.
Nagyrészt.
Sok mindent nem találtam
meg.
Szavazat elküldése
Intézményeink
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