Kincsem Óvoda-Szabadegyháza
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kincsem Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, József Attila utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak 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,
óvodapedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,egészségügyi
alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett gyógypedagógusi szakképzettség,
és/vagy Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office - irodai
alkalmazások), és/vagy Pályázatírás területén szerzett tapasztalat és/vagy
Tehetséggondozás területén szerzett több éves tapasztalat és/ vagy B kategóriás
jogosítvány
Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű önállóan dolgozni tudás, gyermekszeretet, empátia,
szervezőkészség,, innovatív gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Fényképes szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló összes dokumentumok
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lászlóné Jóvári Lia nyújt, a 06-25478-608 vagy 06-30-659-8129 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kincsem Óvoda-Szabadegyháza címére történő
megküldésével (2432 Szabadegyháza, József Attila utca 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/076 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 Személyesen: Lászlóné Jóvári Lia, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, József
Attila utca 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 http://www.szabadegyhaza.hu - 2016. november 13.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

