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

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023. július 31. –ig tartó 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:
Nevelő - oktató munka segítése, gondozási - nevelési feladatok ellátása, pedagógiai munka előkészítése, segítése, adminisztrációs
feladatok ellátása. A rábízott gyermekek, gyermekcsoportok felügyelete és irányítása. SNI és BTMN-es gyermekek nevelésének
segítése. Közreműködés az óvoda napi működésében a munkaköri leírásnak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,
magyar állampolgárság; büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
•
•

Kiváló szintű kommunikációs készség, kreativitás, precíz, pontos munkavégzés, szakmai elhivatottság,
Gyermekszeretet, empátia, segítőkészség, nyitottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

fényképes szakmai önéletrajz; motivációs levél; erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okmányok másolata; a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők
megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fridrich Réka nyújt, a 06305076071 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Héregi Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (2832 Héreg, Iskola utca 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 94/2022. , valamint a munkakör
megnevezését: pedagógiai asszisztens.
vagy
•
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: 2022. augusztus 3.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

Héreg Mesevár Óvoda facebook oldala - 2022. június 13.
Héreg Község facebook oldala - 2022. június 13.
Héreg Község weboldala - 2022. június 15.

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: 2022. június 13.

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

