
Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha

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

pályázatot hirdet

Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha 
 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4646 Eperjeske, Kossuth utca 74.

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Közoktatási Törvénynek, az Óvodai Nevelés Országos Programjának, a Helyi Pedagógiai
Programnak és a munkaköri leírásnak megfelelően. Közöttünk van a helyed, ha szeretnél jó hangulatban, befogadó és támogató
környezetben dolgozni, igényed van a folyamatos szakmai fejlődésre, nem riadsz vissza a felelősségteljes, önálló munkától, jó
empátiás készséggel bírsz, és szívesen tevékenykedsz a közösség érdekében.

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
•         Pályakezdők jelentkezését is várjuk- 1 év alatti tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         gyermek- és rendszeretet, együttműködési képesség,,
•         kreativitás, csapatjáték,
•         Elhivatottság,
•         problémamegoldó készség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz
•         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba
betekinthetnek

•         szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•         motivációs levél
•         erkölcsi bizonyítvány



A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krecz Zoltánné nyújt, a 20/372-5118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (4646

Eperjeske, Kossuth utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/
/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Személyesen: Krecz Zoltánné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4646 Eperjeske, Kossuth utca 74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         önkormányzat hirdetőtáblája
•         Eperjeske Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eperjeske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 24.

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.
 
 

Vissza Nyomtatás


