
Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde

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

pályázatot hirdet

Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde 
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.június –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.

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

Várunk óvodánkba egy gyermekszerető, megbízható, mosolygós, akár kezdő óvodapedagógust.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         1 év alatti szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Egészségügyi alkalmasság.
•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél. Iskolai végzettséget igazoló oklevél fénymásolata. Erkölcsi bizonyítvány.A

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Óvodapedagógusi munkakörben ellátott 1-3 év szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű Megfelelő kommunikációs képesség, csapatszellem. Gyermekszeretet, empátia. ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Krisztina nyújt, a 205303246 -os telefonszámon.



A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (7135

Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 43-108/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Pál Krisztina részére a dsztgyovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Pál Krisztina, Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         dunaszentgyorgy.hu - 2019. november 4.
•         Oktatási Közlöny - 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a dunaszentgyorgy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 4.

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


