
Dunaszentgyörgyi Óvoda

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény

pályázatot hirdet

Dunaszentgyörgyi Óvoda 
 

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeg

Kisgyermeknevelő munkájának segítése, gondozással kapcsola
előkészítése (étkezés, öltözködés, gyermekek felügyelet
gyermekcsoportban.

Illetmény és juttatások:



Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazotta
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, bölcsődei dajka,
•         Kisgyermek gondozás során szerzett tapasztalat. - Legaláb

tapasztalat,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképe

alkalmasság. - amennyiben nem rendelkezik a megfelelő k
a képesítés megszerzéséhez szükséges képzést

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű Megfelelő kommunikációs képesség, csapats
Gyermekszeretet, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél. Iskolai végzettsé
fénymásolata. Erkölcsi bizonyítvány.A pályázó nyilatko
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Krisztina
205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Óvoda cím

megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo
98/2018. , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei d



•         Személyesen: Pál Krisztina, Tolna megye, 7135 Dunaszen
utca 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.dunaszentgyorgy.hu
•         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a d
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NK
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tarta
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Nyomtatás


