Álláskiírás
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ
(Székhely: 7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.)
pályázatot hirdet

megfelelési tanácsadó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan a 3 hónap próbaidő leteltével
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helyei:

7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
1062 Budapest, Lendvay utca 22.

Feladatok:
a helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott német nemzetiségi köznevelési
intézményekben jogi és szakmai tanácsadás, dokumentumok elkészítésében segítségnyújtás, a
jogszerű működésben segítségnyújtás különösen az alábbi területeken:
- jogszabályoknak és belső szabályozóknak való megfelelés biztosítása, illetve ehhez
kapcsolódóan javaslatok, valamint a szükséges felmérések és dokumentumok elkészítése;
- azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres
ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása;
- belső szabályozók, szerződések kidolgozása, véleményezése, a szabályzatok meglétének
vizsgálata;
- tanácsadás a nemzetiségi köznevelési intézmények számára a belső kontrollrendszer
elemeinek kialakítása és működtetése vonatkozásában, ezen belül különösen a
kontrollkörnyezet és az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának koordinációja,
valamint vizsgálata;
- a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések
vonatkozásában a nemzetiségi köznevelési intézmények folyamatos támogatása, illetve
tanácsadás nyújtása;

Pályázati feltételek:
-

felsőfokú végzettség
büntetlen előélet
saját gépjármű
B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírásában előnyt jelent:
-

integritás tanácsadói tapasztalat
jogi egyetemi vagy közigazgatási egyetemi végzettség

-

közigazgatásban szerzett tapasztalat
az oktatásirányításban szerzett tapasztalat
német nyelvismeret

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások
-

motivációs levél a munkabér-igény megjelölésével
az iskolai végzettséget igazoló diploma/diplomák, tanúsítványok másolatban
Europass önéletrajz magyar nyelven
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagát
megismerhetik és az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a weigert@udpi.hu e-mail címre
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Weigert József mb. intézményvezetőtől e-mailben: weigert@udpi.hu vagy telefonon a 00 36
30/324-5891 számon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételi helyei és ideje:
-

www. ldu.hu 2021. május 12.
MNOÖ Facebook-oldala 2021. május 12.
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ honlapja (www.udpi.hu)
és Facebook-oldala 2021. május 12.

