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Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

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

pályázatot hirdet

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 
 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 29.

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a mindenkori jogszabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, Óvodapedagógus,
•         Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•         Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság
       

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság és gyermekszeretet,,
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•         Kiváló szintű együttműködőképesség, kulturált kommunikáció,
problémamegoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló iratok másolata, erkölcsi bizonyítvány
másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pappné Szekeres Klára
nyújt, a 06-30/359-3366 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda címére

történő megküldésével (6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 29. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
28/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Dr. Pappné Szekeres Klára részére a
ovoda@balotaszallas.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Pappné Szekeres Klára, Bács-Kiskun megye, 6412
Balotaszállás, Balassi Bálint utca 29. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Balotaszállás Községi Önkormányzat honlapja - 2022. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné
nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balotaszallas.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


