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

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, munkaköri leírás 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,
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy az
erkölcsi bizonyítvány megkérése folyamatban van
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bubenkóné Hudák Erika nyújt, a
06 49 552 176 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Napocska Óvoda címére történő
megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 946/2021. ,
valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Bubenkóné Hudák Erika részére a
picur.napocska.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Bubenkóné Hudák Erika, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450
Mezőcsát, Hősök tere 15. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelennek
nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.mezocsat.hu
www.napocskaovoda.hu

Nyomtatás

