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Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 
 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 8.

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, az óvoda helyi sajátosságai, pedagógiai
programja, illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylés igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         ECDL
•         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű megbízható, empatikus,terhelhető, kreatív, közösségi ember,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz (szakmai életút bemutatása)
•         Végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylés igazolása
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a próbaidő kikötését vállalja /próbaidő: 3 hónap
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A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Dudás Gabriella nyújt, a 06205249604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde címére történő

megküldésével (3915 Tarcal, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 47/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Kissné Dudás Gabriella részére a ovodakikelet@gmail.com E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Kissné Dudás Gabriella, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         kikeletovi-tarcal.hu - 2022. február 28.
•         tarcal.hu - 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- Béren kívüli juttatás -SZÉP Kártya juttatás -Munkaruha támogatás - Jutalom - Munkába járás hozzájárulása

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kikeletovi-tarcal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


