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Zirci Ciszterci Apátság 

                            
pályázatot hirdet 

Szent Bernát Idősek Otthona  

 

intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkaviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás 3 év határozott időre szól, 3 hónap próbaidővel, Mt. 208. szerinti vezetői 

munkakörrel. 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8420 Zirc, Köztársaság utca 2. 

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 

idősotthoni ellátás tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, működésének koordinálása, 

különös tekintettel a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, továbbá a fenntartó útmutatásaiban 

foglaltakra, továbbá takarékos gazdálkodás megvalósítása. 

Illetmény és juttatások: 

Megállapodás alapján, figyelembevéve a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezéseit. 

                        

Pályázati feltételek: 

 Az 1/2000. (I.07) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezető tekintetében 

meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, 

 Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai 

gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (6) bekezdése és 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti 

vezetőképzés igazolása, vagy annak teljesítésének vállalása 2 éven belül amennyiben 

első alkalommal kapna a jelentkező vezetői megbízást;  

 büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség 
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Előnyt jelent: 

 3 év vezetői gyakorlat; 

 megszerzett szociális szakvizsga; 

 angol vagy német nyelv tárgyalóképes szintű ismerete; 

 ECDL vizsgák; 

 gépjárművezetői engedély; 

 elköteleződés a keresztény világnézet mellett/gyakorló keresztény hívő. 

 Elvárt kompetenciák: 

 elkötelezettség a szociális – ápolást, gondoskodást nyújtó – szakma iránt; 

 az intézmény keresztény jellegéből fakadó, a gondozott személyisége iránti érzékeny 

tisztelet és megbecsülés érvényesítése az intézmény vezetésének minden szintjén; 

 kiváló döntési, együttműködési, kommunikációs, problémamegoldó, csapatépítő 

készség; 

 a szociális gondozás jogszabályi hátterének ismerete és alkalmazási képessége. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, Szociális szakvizsga letételét igazoló 

okirat hiteles másolata, vagy nyilatkozat, hogy a megbízást követő 2 éven belül vállalja 

annak letételét, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Részletes szakmai 

önéletrajz, Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program, 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, Nyilatkozat a személyes adatok 

kezeléséről, és arról, hogy a pályázat elbírálása során hozzájárul az adatok 

megismeréséhez az elbírálók által. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítást az allas@ocist.hu email címen tudnak adni. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Zirci Ciszterci Apátság címére történő megküldésével 

(8420 Zirc, Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: SZBIO vezetői pályázat. 

 Személyesen: 840 Zirc, Rákóczi tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártát 

követően a Zirci Ciszterci Apátság, mint fenntartó bírálja el. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15. 

 


