
Tiszavasvári Bölcs őde

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

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Bölcs őde
Tiszavasvári Bölcs őde

kisgyermeknevel ő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

A  0-3  év  közötti  kisgyermekek  napközbeni  ellátása  a  szakmai  irányelveknek
megfelelően.  A  0–3  éves  korosztály  számára  színvonalas  közösségi  -  szabadidős
programok, rendezvények szervezése, készség – és képességfejlesztő foglalkozások,
a szülők számára családtámogató programok, rendezvények szervezése, egészséges
szülő  -  gyermek  kapcsolat  elősegítése,  igényes  mozgás  és  beszédfejlesztés
lehetőségének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

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

§         Emelt szintű szakképesítés, csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei
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szakgondozó( OKJ), csecsemő-és kisgyermekgondozó( OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó,-nevelő (OKJ), csecsemő-és gyermekgondozó
(OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő,
pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai
asszisztens (OKJ),

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
§         Felsőfokú képesítés,
§         • Ha bölcsődei gyakorlattal rendelkezik

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű gyakorlatias feladatértelmezés a kisgyermeknevelésben, szervező
és kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

§         Fényképes szakmai önéletrajz,  Iskolai végzettséget,  képesítést  igazoló
okiratok  másolata,  90  napnál  nem régebbi  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány,
nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázó nem áll  cselekvőképességet  kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,  a pályázó nyilatkozatát,  arról,  hogy a pályázati
anyagában  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő
kezeléséhez hozzájárul, egészségügyi alkalmasság igazolása,

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. február 18.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Reznek  Istvánné  nyújt,  a
0630/3022199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Bölcsőde címére történő

megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
32/2014 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának határideje:  2014. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

§         Tiszavasvári Város Önkormányzat honlapja - 2014. február 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:
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A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a  munkáltató  által  az  NKI  részére  megküldött  adatokat  tartalmazza,  így  annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás
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