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Egyesített Óvodai lntézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Egyesített Óvodai lntézmény

1 íő óvodapedagógus

munkakör betö|tésére.

A közalkalmazofti jogviszony idótartama:

határozott idejű 2022.05.31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Fo g l a l ko ztatás jel l ege :

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, lfjúság utca 8.

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

Aa óvodai nevelés országos alapprogramia és a helyi pedagógiai program
szellemiségében az óvodás korú gyermekek nevelése, harmonikus, sokoldalú
fejlesztése. Konstruktív együttműködő részyétel a nevelötestület és a közalkalmazotti
közösség munkájában.

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXX!l!. törvény rendelkezései azirányadók.

Pályázati feltételek:

. Főiskola, óvodapedagógus,. magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Főiskola,pedagógiaiszakvizsga,
. óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
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Felhasználói szintű lnternetes alkalmazások,

E|várt kompetenciák:

kiváló szintű kommunikációs
készség, gyermekszeretet, empátia, rugalmasság,tolerancia, azo nosu lás
szervezet céIjaival.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, egyéb végzettséget igazoló
iratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázatl
eljárással összefüggő kezeléséhez hauájárul, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvodai lntézmény címére törtónő

megküldésével (4440 Tiszavasvári, lfiúság utca 8. ). KérJük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:36412O22 ,

valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
vagy

. Elektronikus úton Moravszki Zsoltné részére a ekaovoda@gmail.com E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres elbírálás esetén értesítés a megadott elérhetőségek valamelyikén. A pályázat
kiíroja fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:2022. április 18.

A pályázati kiírás további köuétételének helye, ideje:

www.ekaovoda.hu - 2022. március 22.
www.tiszavasvari.hu - 2022. március 22,
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