A SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján
Pályázatot hirdet

2 fĘ óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama:
Határozatlan idejĦ közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidĘ
A munkavégzés helye:
SzendrĘ Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetĘi megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
A rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvoda pedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

FĘiskola, óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen elĘélet, munkakörre vonatkozó egészségügyi,
pedagógiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál elĘnyt jelent:
-

Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
ECDL Számítógép ismeret.

Elvárt kompetenciák:
-

Kiváló szintĦ gyermekszeretet, megbízhatóság, együttmĦködési és kommunikációs
készség
Jó szintĦ csapatmunkára való alkalmasság, elkötelezettség, pontosság.

A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok
másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát az
eljárásban résztvevĘk megismerhetik.

A munkakör betölthetĘségének idĘpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthetĘ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rescsánszki Béláné nyújt a 48/ 560563-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton,a pályázatnak a SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda címére történĘ
megküldésével (3752 SzendrĘ Bem út2/B) Kérjük a borítékon feltüntetni:
„óvodapedagógus pályázat”
Elektronikus úton Rescsánszki Béláné részére a hetszinvirag2@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja rendje:
A beérkezĘ pályázatokat SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói
jogkör gyakorlója, ( intézményvezetĘje) értékeli és hozza meg a döntést. A kinevezéskor 4
hónap próbaidĘ kerül kikötésre. A megadottól eltérĘ módon benyújtott pályázat annak
automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a
kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás
eredménytelené nyilvánítási jogát
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
SzendrĘ város honlapja: www. szendro.hu

A SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján
Pályázatot hirdet

Dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama:
Határozatlan idejĦ közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidĘ
A munkavégzés helye:
SzendrĘ Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetĘi megbízással járó lényeges feladatok:
A nevelĘ-fejlesztĘ munka segítése az óvodapedagógus irányítása mellett és a munkaköri
leírásban meghatározott feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Általános iskolai végzettség(8 osztály) és dajkai képesítés: (a végzettséget igazoló
eredeti okiratok bemutatása)
Egészségügyi alkalmasság
Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál elĘnyt jelent:
Óvodai munkaviszony legalább 2 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:

- Jó szintĦ gyermekszeretet, türelmesség, nagyfokú fizikai terhelhetĘség, rugalmasság,
empátia, kiváló kapcsolat.
A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok
másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát az
eljárásban résztvevĘk megismerhetik.

A munkakör betölthetĘségének idĘpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthetĘ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rescsánszki Béláné nyújt a 48 560563-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton,a pályázatnak a SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda címére történĘ
megküldésével (3752 SzendrĘ Bem út2/B) Kérjük a borítékon feltüntetni: „dajka
pályázat”
Elektronikus úton Rescsánszki Béláné részére a hetszinvirag2@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja rendje:
A beérkezĘ pályázatokat SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói
jogkör gyakorlója, ( intézményvezetĘje) értékeli és hozza meg a döntést. A kinevezéskor 4
hónap próbaidĘ kerül kikötésre. A megadottól eltérĘ módon benyújtott pályázat annak
automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a
kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás
eredménytelené nyilvánítási jogát
A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetĘje értékeli és hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
SzendrĘ város honlapja: www. szendro.hu

A SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján
Pályázatot hirdet

2 fĘ Pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama:
Határozatlan idejĦ közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidĘ
A munkavégzés helye:
SzendrĘ Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetĘi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusok munkájának segítése, gyerekek kísérése, gyermekfelügyeletben való
részvétel, és mindaz az óvoda mĦködésével összefüggĘ tevékenység, mellyel az
intézményvezetĘ megbízza.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Ͳ Középiskola/gimnázium: (a végzettséget igazoló eredeti okiratok bemutatása)
- Egészségügyi alkalmasság
- Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál elĘnyt jelent:
 Gyermekekkel, gyermekneveléssel töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
dajkai képesítés.
Elvárt kompetenciák:
-

Jó szintĦ gyermekszeretet, türelmesség, nagyfokú fizikai terhelhetĘség, rugalmasság,

empátia, kiváló kapcsolat.
A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok
másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát az
eljárásban résztvevĘk megismerhetik.

A munkakör betölthetĘségének idĘpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthetĘ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rescsánszki Béláné nyújt a 48 560563-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton,a pályázatnak a SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda címére történĘ
megküldésével (3752 SzendrĘ Bem út2/B) Kérjük a borítékon feltüntetni: „pedagógiai
asszisztens pályázat”
Elektronikus úton Rescsánszki Béláné részére a hetszinvirag2@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja rendje:
A beérkezĘ pályázatokat SzendrĘi Hétszínvirág Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói
jogkör gyakorlója, ( intézményvezetĘje) értékeli és hozza meg a döntést. A kinevezéskor 3
hónap próbaidĘ kerül kikötésre. A megadottól eltérĘ módon benyújtott pályázat annak
automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a
kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás
eredménytelené nyilvánítási jogát
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
SzendrĘ város honlapja: www. szendro.hu

