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Szentpéterúri Mazsola Ovoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXX|lI. törvény 2OlA. § alapján
pályázatot hirdet

Szentpéterúri Mazsola Óvoda
mini bölcsőde

kisgyermekneveIő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatl a n i d ej ű köza l ka l m azotti j ogviszo ny

Foglalkoztatás jel lege :

Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8762 Szentpéterúr, Dózsa György utca 3.

A munkakörbe tartoző, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feIadatok:

A mini böIcsőde csoportban vaIó szakszerű gondozó-nevelő munka végzése; a
bölcsődés korú gyermekekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok önálló ellátása-
i ntézményvezetői iránymutatások mellett.

I lletmény és j uttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi )fiXlll. törvény rendelkezései az irányadók,

Pályázali feltételek:

. Emeltszintű szakképesítés, kisgyermekgondozó, -nevelő,

. FelhasznáIói szintű MS Office (irodai alka!mazások),

. büntetleneIőélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
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, Kiváló szintú empátia, kapcsolatteremtés, együttműködés, kreativitás,
hivatástudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, lgazolások:

, szakmai Önéletralz; végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata;
sikeres kiválasztást követően három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány; nyilatkozat a személyes adatok kezetéséhez a pályázattal
összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határidej e: 2018. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Szigligeti Adél nyújt,
a 06-30i3435660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:. Postai úton, a pá|yázatnak a Szentpéterúri Mazsola Óvoda címére történő
megküldésével (8762 Szentpéterúr, Dózsa György utca 3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1018312018. ,

valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
vagy. Elektronikus úton Horváthné Szigligeti Adél részére a szig|a63@gmail.com E_

mail címen keresztül. Személyesen: Horváthné Szigligeti Adél, Zala megye,8762 Szentpéterúr,
Dózsa György utca 3. ,

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok megismerését követően az intézmény vezetője dönt a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiíroja fenntartja magának a jogot
arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határidej e: 2018. július 31 .

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. Szentpéterúr község honlapja - 2018. június 30.. heIyben szokásos módon, a települós hirdetőtábláján - 2018. június 26.
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