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Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 112.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a közösségi életre való felkészítése a
helyi nevelési program alapján. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység. Részvétel a nevelőtestület 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,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
Pályakezdő is lehet. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Büntetlen előélet,
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Helyismerettel rendelkező pályázó óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Motivációs levél
Szakmai önéletrajz
Szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától való eltiltás
hatálya alatt), illetve az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban
résztvevők megismerhetik és kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Anikó nyújt, a 59/530-146 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével
(5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: I-58/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
•
Elektronikus úton Major Anikó részére a ovodakunhegyes@freemail.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Major Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 112. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről az intézményvezető és a nevelőtestület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Kunhegyes Város Önkormányzatának honlapja (www.kunhegyes.hu) - 2019. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varosiovodak-kunhegyes.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 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.
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