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Nagyrécsei Tündérkert Óvoda és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagyrécsei Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8756 Nagyrécse, Haladás utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei
nevelés, gondozás alapelveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket.
Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógia, pszichológia, egészségügyi
és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus
fejlődését, az aktivitás, kreativitás ...stb. területén. Együttműködik a szülőkkel.
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, kisgyermeknevelő,
kisgyermeket nevelő intézményben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
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Előnyt jelentő kompetenciák:
•

Kiváló szintű empátia, jó kommunikációs készség,
megbízhatóság,

Önállóság, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•

Fényképes szakmai önéletrajz Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
másolata
Pályázó sajátkezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata,
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes
adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez
motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerlingerné Kalcher Andrea
nyújt, a +36309733894 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyrécsei Tündérkert Óvoda és Konyha címére
történő megküldésével (8756 Nagyrécse, Haladás utca 6. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1089/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: 2 fő bölcsődei kisgyermeknevelő.
vagy
• Elektronikus úton Gerlingerné Kalcher Andrea részére a recseovi@freemail.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.nagyrecse.hu - 2019. május 13.

Nyomtatás
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