Tolmács-Bánk Óvoda
a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tolmács-Bánk Óvoda Tolmács
óvodapedagógus
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű: 2013. január 03-tól betegség miatt helyettesítés idejére
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolmács, Tolmácsi út 106.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Főiskola, óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó egészségügyi,
pedagógiai alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
-

Kiváló szintű gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési és kommunikációs
készség.
Jó szintű csapatmunkára való alkalmasság, elkötelezettség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.
Erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát az
eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa
intézményvezető nyújt, a 35 342 414-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázatnak a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája címére
történő megküldésével ( 2653 Bánk, Kis utca 1. ) Kérjük a borítékon feltüntetni:
„ óvodapedagógusi pályázat”
Elektronikus úton Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa részére a zsuzsa19@gmail.com
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 02.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Tolmács község honlapja: www.tolmacs.hu

Tolmács-Bánk Óvoda
a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tolmács-Bánk Óvoda Tolmács
óvodapedagógus
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű: 2013. március 01-től megegyezés szerint - közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolmács, Tolmácsi út 106.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai dokumentumok alapján szakszerű, szabályszerű, gyermekközpontú pedagógiai
munka végzése, óvónői feladatok ellátása, a gyermekek fejlődésének elősegítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Főiskola, óvodapedagógus,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó egészségügyi,
pedagógiai alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
-

Kiváló szintű gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési és kommunikációs
készség.
Jó szintű csapatmunkára való alkalmasság, elkötelezettség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.
Erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát az
eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázatok elbírálását követően megegyezés szerint azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa
intézményvezető nyújt, a 35 342 414-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
-

-

Postai úton, a pályázatnak a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája címére
történő megküldésével ( 2653 Bánk, Kis utca 1. ) Kérjük a borítékon feltüntetni:
„ óvodapedagógusi pályázat”
Elektronikus úton Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa részére a zsuzsa19@gmail.com
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Tolmács község honlapja: www.tolmacs.hu

