
Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

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

pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások, a pedagógiai program és a
munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Óvodapedagógus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Magyar álllampolgárság
•         Bűntetlen előélet
•         Cselekvőképesség



Elvárt kompetenciák:

•         Elhivatottság,
•         Rugalmasság,
•         Terhelhetőség,
•         Együttműködési készség,
•         Kreativitás,
•         Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkőlcsi bizonyítvány
•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 06-70/882-
8696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen

keresztül
•         Személyesen: Juhász Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony,

Erkel Ferenc út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés jogkör gyakorlója személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati
felhívásnak mindenben megfelelő pályázókat hívja be. Személyes elbeszélgetést
követően a nevelőtestület véleményét figyelembe vevő vezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.sajobabony.hu - 2020. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Plusz juttatások: Cafetéria, munkaruha

 
 



Nyomtatás


