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Vácrátóti Mókus Óvoda - Bölcsőde

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

pályázatot hirdet

Vácrátóti Mókus Óvoda - Bölcsőde 
 

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2163 Vácrátót, Petőfi tér 2.

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

Az óvodapedagógus az óvodai nevelést az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a
Vácrátóti Mókus Óvoda- Bölcsőde Tevékenységközpontú Pedagógiai Programja, az
SZMSZ-e, Házi rendje, munkaköri leírása és a vezetői utasítások alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         ECDL
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         ECDL
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Elvárt kompetenciák:

•         Szakmai tudás, elhivatottság, megbízhatóság, empátia, együttműködés,
gyermekszeretet, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertók Lászlóné nyújt, a
06303294415 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Vácrátóti Mókus Óvoda - Bölcsőde címére

történő megküldésével (2163 Vácrátót, Petőfi tér 2. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Bertók Lászlóné részére a vacratot.ovoda@gmail.com E-
mail címen keresztül

vagy
•         Személyesen: Bertók Lászlóné, Pest megye, 2163 Vácrátót, Petőfi tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt juttatások: munkaruha illetmény, Szép- kártya, étkezés hozzájárulás, kiemelt
munkavégzésért nyújtott anyagi elismerés, utazási költségtérítés, továbbképzési
támogatás

 
 

Nyomtatás


