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Magyar Táncművészeti Egyetem
Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

kollégiumi intézményegység-vezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kollégium képviselete. A kollégiumi intézményegység nevelőtestületének vezetése, a
nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestületi értekezletek
szervezése és vezetése. Koordinálja a tanulói csoportok kialakítását, a nevelői feladat
felosztását. Előkészíti az éves munkabeosztást, a munkatervet, megvalósulását
felügyeli, ellenőrzi. Dönt a kollégium működéséről minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe. Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó
döntéseket, ellenőrzi, megszervezi végrehajtásukat. Támogatja az éves szabadságolási
terv elkészítését, igazolja rendkívüli munkaidőben végzett munkát a nevelési napló
bejegyzései és a nevelők által elkészített havi munkaidő kimutatás alapján.
Nyilvántartja a nevelők és a többi dolgozó távollétét, gondoskodik a helyettesítésükről.
Kapcsolatot tart a közös igazgatóval, a Táncművészképző Intézet igazgatójával és
tanszékvezetőivel, a gimnázium igazgatójával, a konyha vezetőjével. Közreműködik az
intézmény működését szabályozó dokumentumok elkészítésében. Együttműködik a

kollégiumi intézményegységgel kapcsolatos iratkezelésben, közreműködik az
adatszolgáltatási kötelezettség előkészítésében. Gondoskodik a kollégium
helyiségeinek, eszközállományának optimális kihasználásáról, valamint a működéshez
rendelkezésre álló anyagi erőforrások takarékos felhasználásáról. Részt vesz a
kollégiumi felvételi eljárás lebonyolításában. Részt vesz az esetleges pályázati
munkákban. Irányítja a kollégiumépület állapotának ellenőrzését, irányítja a kollégiumi
intézményegység takarításának, karbantartásának ellenőrzését. Biztosítja a lakhatási
körülményeket a nyári kurzus ideje alatt. Együttműködik a diákönkormányzattal, illetve
szülői közösséggel. Irányítja a kollégiumi diákok tanuló- és gyermekbalesetének
megelőzésével kapcsolatos tevékenységet és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátását. Eseti ellenőrzést tart a kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatosan, közreműködik
a kollégiumi diákok étkeztetésének szervezésében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyetem, az intézményben oktatott tantárgynak megfelelő szakos,
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett
szakképzettség,
közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év feletti munkaközösség-vezetői gyakorlat,
pedagógus-munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook)
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
magas szintű informatikai ismeretek (adatbázis-kezelés, weblapszerkesztés,
kiadványszerkesztés, közösségi oldalak adminisztrációja),
•
felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézményben szerzett Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• minőségbiztosítási csoportban való részvétel,
• gyermekvédelemben szerzett legalább 2 éves tapasztalat,
• német C alapszintű nyelvvizsga,
• angol legalább középszintű nyelvvizsga.
Elvárt kompetenciák:
•
•

jó szintű szervező és rendszerező képesség,,
kiváló szintű kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

szakmai önéletrajz,

•
•
•
•

végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
a tagintézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az
intézményi szabályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerhetik,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylőlap másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. július 6. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágoston-Vas Ottilia nyújt, a +361-800-9496 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő
megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
MTE/1246/2018 , valamint a beosztás megnevezését: kollégiumi
intézményegység-vezető .
• Elektronikus úton Ágoston-Vas Ottilia központi igazgató részére a
agoston.vas.ottilia@mtf.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma
és Kollégiuma , Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nevelőtestület, a szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat véleményének
kikérését követően, a vezetői megbízásról a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi
Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.mte.eu - 2018. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézmény fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálási határidő előtt
visszavonja, valamint a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mte.eu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 22.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

