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THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-ОKTATÁSI KÖZPONT,
ZENTA
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ alapszabályának 23.és 24.szakasza alapján az igazgatóbizottság
2017.05.09-én megtartott 35.ülésének döntés szerint
A THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT
PÁLYÁZATOT
ír ki az Intézmény igazgatójának
megválasztására és kinevezésére
A pályázóknak eleget kell tenniük az alábbi feltételeknek is:
- felsőfokú végzettség: alapfokozat (240 ESPB), mesterfokozat, felsőfokú szakképzés vagy akadémiai szakképzés, illetve legalább négyéves alapfokú egyetemi végzettség, bölcsészettudományi kar, jogi kar, közgazdasági kar;
- szervezői képességek,
- 5 év munkatapasztalat а kultúra területén;
- a szerb és a magyar nyelv tudása;
- a pályázó a Szerb Köztársaság állampolgára;
- a pályázó ellen nem folyik eljárás, személye ellen nem emeltek vádat hivatali bűncselekményért, illetve nem ítélték el
olyan bűncselekményért, amely az igazgatói hely betöltésére méltatlanná tenné.
Az intézmény igazgatóját négy (4) éves mandátumra nevezik ki.
A pályázat beküldési határideje a közzétételtől számított 15 nap.
Az igazgatójelölt kiválasztására benyújtott pályázati jelentkezésnek tartalmaznia kell az
alábbiakat: négyéves Munkatervjavaslatot és az Intézmény négyéves fejlesztési tervét;
a pályázó oklevelének fénymásolatát vagy a megszerzett szakképesítésről szóló
bizonylatot; munkáltatói igazolást; a középiskolai bizonyítványok, illetve egyetemi leckekönyv hiteles másolatait, amelyek
egyértelműen bizonyítják, hogy a pályázó középiskolai, illetve egyetemi tanulmányai során legalább két iskolai évig tantárgyként tanulta a pályázati felhívásban említett nyelvek egyikét; erkölcsi bizonyítványt arról, hogy a pályázóval szemben
nem hoztak jogerős ítéletet; hat hónapnál nem régebbi bizonylatot arról, hogy a pályázó ellen nincs folyamatban büntetőjogi eljárás, valamint hogy nem emeltek ellene vádat hivatali bűntény elkövetéséért, szerb állampolgársági bizonylatot; születési anyakönyvi‐kivonatot.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton az intézmény címére kell eljuttatni:
Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
Igazgatóbizottság
Pályázat
24400 Zenta, Posta u. 18.
Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
Igazgatóbizottsága
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PÁLYÁZAT AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS KINEVEZÉSÉRE

KIADÓ:
FELELŐS
SZERKESZTŐ:

769

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444
Telefon: 024/655-444
Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára

EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár.
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
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