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

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2040 Budaörs, Farkasréti út 52.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, 3-7 éves kor gyermekek
óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, közösségi életre való felkészítése az óvoda
pedagógiai programja 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,
3-7 éves gyermekek fejlesztése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

•
•
•
•
•
•
•

Kiváló szintű szakmai elkötelezettség,
Kiváló szintű munkabírás,
Kiváló szintű terhelhetőség,
Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
Kiváló szintű felelősségtudat,
Kiváló szintű lojalitás,
Jó szintű innovatív személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

szakmai önéletrajz
motivációs levél
iskolai végzettségről, szakképzettségről okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laszlovszki Ilona nyújt, a +36 20
462 0830 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bozsó Ottilia részére a vezeto@pagonyovi.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes elbeszélgetés alapján az óvoda vezetője dönt a pályázó felvételéről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.budaors.hu - 2022. május 11.
Farkasréti Pagony Óvoda facebook - 2022. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Egyéb
juttatásokat az intézmény éves költségvetésében foglaltak szerint biztosítunk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

