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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 2022. május 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Óvoda utca 58.

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

Az óvodai nevelés az Óvodai Nevelés Alapprogramja , a helyi pedagógiai program
valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:
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•         Gyermekszeretet, elhivatottság, csapatszellem.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Képes önálló feladatvégzésre, csoportját önállóan irányítja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget
igazoló okirat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Krisztina nyújt, a
06205303246 -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: 50-
90/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy
•         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: 2020. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         dunaszentgyorgy.hu - 2020. szeptember 7.
•         Oktatási Közlöny - 2020. szeptember 14.

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

 

Nyomtatás


