
Hetvehelyi Óvoda

                           

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

pályázatot hirdet

Hetvehelyi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi utca 2.

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Közoktatási törvénynek, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjának, a Helyi 

Pedagógiai Programnak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•      Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      • Életpálya modell szerinti ped I. kategóriába sorolás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•      • Kiváló szintű pontosság; önálló, igényes munkavégzés. • Jó kommunikációs készség. • 

Gyermekszerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      • Szakmai fényképes önéletrajz • Óvodapedagógusi oklevél hiteles másolata • Három hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arról, hogy megkérte. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi 
megismeréséhez hozzájárul. • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

Óvodapedagógus



munkakör betöltésére

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Scherdán Zoltánné nyújt, a 06306624963 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak a Hetvehelyi Óvoda címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Petőfi 

utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/1/8 , valamint
a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•      Elektronikus úton Scherdán Zoltánné részére a ovoda@hetvehely.hu E-mail címen keresztül

•      Személyesen: Scherdán Zoltánné, Baranya megye, 7681 Hetvehely, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hetvehely.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött 

adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iaxb6olcg9
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