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

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8761 Pacsa, József A. utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi
pedagógusi program, valamint munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a 2011. évi CXC. törvény - a
nemzeti köznevelésről - és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, óvodapedagógus,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
cselekvőképesség
magyar állampolgárság
büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

pedagógiai elhivatottság,
gyermekcentrikusság,
csapatmunkára való alkalmasság,
együttműködés,
igényes munkavégzés,
magas szintű felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•

szakmai önéletrajz elérhetőségek (cím telefonszám) megadásával
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik
nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toplak Mónika nyújt, a
+3630/2332388 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pacsai Napsugár Óvoda címére történő
megküldésével (8761 Pacsa, József A. utca 15. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/737-1/2021
, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Toplak Mónika részére a pacsaovi@gmail.com E-mail címen
keresztül
vagy
• Személyesen: Toplak Mónika, Zala megye, 8761 Pacsa, József A. utca 15. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételnek megfelelő pályázatról a jogszabályban meghatározott eljárást
követően a Pacsai Napsugár Óvoda vezetője dönt egyetértésben a Pacsai
Óvodafenntartó Intézményi Társulással. A pályáztató fenntartja magának a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

Nyomtatás

