Héregi Mesevár Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Héregi Mesevár Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2832 Héreg, Iskola utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves korú óvodások nevelése, fejlesztése, fejlődésének nyomon követése, mérése, értékelése, hagyományok ápolása.
Együttműködés a szülőkkel. Pedagógiai tervezés, értékelés, adatnyilvántartás. Konstruktív, együttműködő részvétel a
nevelőtestület és a közalkalmazotti közösség munkájában.
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, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
•
•
•

Kiváló szintű kommunikációs készség, kreativitás, precíz, pontos munkavégzés,
Kiváló szintű empátia, türelem, együttműködési készség,
Szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Fényképes önéletrajz, motivációs levél • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány• Iskolai végzettség meglétét
igazoló okmányok másolata. • Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fridrich Réka nyújt, a 06305076071 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Fridrich Réka részére a ovoda@hereg.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Fridrich Réka, Komárom-Esztergom megye, 2832 Héreg, Iskola utca 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a település polgármesterével történő
egyeztetést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről minden pályázó e-mailben értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

Héreg Mesevár Óvoda facebook oldala - 2021. október 18.
Héreg Község facebook oldala - 2021. október 18.
Héreg Község weboldala - 2021. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek
nyilvánítsa bármiféle jogi vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 16.

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

