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Cikói Óvoda

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

pályázatot hirdet

Cikói Óvoda 
 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítésre, GYES lejártá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7161 Cikó, Perczel Mór utca 6.

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

A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodás korú
gyermekek gondozása, nevelése a pedagógiai programnak megfelelően. A gyermekek
testi, lelki,szellemi fejlődésének elősegítése. A gyermekek testi épségének megóvása,
erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése. A szülőkkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, óvodapedagógusi végzettséget igazoló okirat,
•         óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai

tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus diploma,
•         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Pedagógiai elhivatottság, önálló munkavégzés,
gyermekcentrikusság, együttműködő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, egyéb
végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rottár-Horváth Renáta nyújt, a
+3674/506-530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Cikói Óvoda címére történő megküldésével (7161

Cikó, Perczel Mór utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/24. , valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Rottár-Horváth Renáta részére a cikoiovi@citromail.hu E-
mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Cikó község honlapján - 2021. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogát a pályázat visszavonására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


