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ló 1992. éviXXXlll. törvény 20lA, § alapján
lyázatot hirdet

a Közalkalmazottak jogállásáról

Tiszavasvári E yesített Ovodai lntézmény

3fő ó odapedagógus
kör betöltésére,

mun

A közalkalmazotti jogviszony időta
határozott idejű 2022.12,30. -ig tartó

ma:
özalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás je!lege:
Teljes munkaidő

A munkavégzéshelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

Tiszavasvári, lfjúság utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a ve

tői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyugdíjba vonuló óvodapedagógus
Alapprogramja és a helyi Pedagóg
nevelése, harmonikus, sokoldalú fejl

helyettesítése.Az Óvodai Nevelés Orságos
i Program alapján az óvodás korú gyermekek
ztése,

k

l!letmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a

j

1992. évi XXXIll. törvény rendelke

ttatásokra a Közalkalmazottak
ei az irányadók.

jogállásáról szóló

Pályázati feltételek:
Fóiskola, óvodapedagógus,

EcDL

magyar állampolgárság, bü

A pályázat elbírálásánál előnyt jele

en előélet, cselekvőképesség

Főisko|a, Pedagógus szakvi
óvodapedagógus - Legaláb 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű lnterne
alkalmazások,

EcDL

Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű
Kommunikációskészség, gy
a szervezet céljaival,

ekszeretet,empátia, rugalmasság, tolerancia,azonosl

A pályázat részekéntbenyújtandó ratok, igazolások:
Főiskolai végzettséget iga oló oklevél másolata, egyéb végzettséget igazoló
iratok másolata, szakmai ön letrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének id pontja:
A munkakör legkorábban 2022. sze

mber 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határide

:2O22.iúlius22"

A pályázatok benyújtásának mó

.

Postaiúton, a pályázatnak Tiszavasvári Egyesített Óvodai lntézménycímére
történő megküldésév el (444 Tiszavasvári, lfjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon
sban szerepló azonosító számot: 77412022
feltüntetni a pályázali adat
valamint a munkakör megn ezését:3 fő óvodapedagógus.
Vagy
Elektronikus úton Moravszki Zsoltné részérea ekaovoda@gmail.com E-mail
címen keresáül
,

.

A pályázat elbírálásának módja, re dje:
sikeres elbírálás esetén értesítésa
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pá

A pályázat elbírálásának határidej

A pályázati kíírástovábbi k

.
.

gadott elérhetőségek valamelyikén, A páIyázat
ti eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.

2022. július 29.

lének helye, ideje:

wwwtiszavasvari.hu -2022. únius 8.
www.ekaovoda.hu -2022" j ius 8.
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