
Dunaszentgyörgyi Óvoda

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

pályázatot hirdet

Dunaszentgyörgyi Óvoda 
Bölcsőde

  
csecsemő-és kisgyermekgondozó

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

Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve 15/1998. (IV.30.) NM.
Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően, kisgyerm
ellátása. Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek gondo
érvényben lévő bölcsődei nevelés, gondozás alapelveinek megfe



gyermekek testi, lelki, pszichés igényeit és fejlődésüket támogatva
Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, csa
dokumentációk naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középiskola/gimnázium, csecsemő-és kisgyermekgondozó
•         Napközbeni kisgyermekellátás területen szerzett tapasztala

év szakmai tapasztalat,
•         ECDL
•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképe

alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola,
•         ECDL

Elvárt kompetenciák:

•         Felelősségteljes munkavégzés. Jó kommunikációs képess
Gyermek szeretet. ,

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
96/2018 , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő-
kisgyermekgondozó.

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvé
tekintjük.Kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát: 34-96
munkakör megnevezését, csecsemő-és kisgyermeknevelő. A pál
pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

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


