Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde

Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó 2 fő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7149 Báta, Óvoda utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődei alapellátásban 3 év alatti gyermekek szakszerű nevelése, gondozása, a gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése, fejlődésük
dokumentálása, szülőkkel való kapcsolattartás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Középiskola/gimnázium, Kisgyermeknevelő állás betöltéséhez alkalmas szakmai végzettség: Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ), vagy csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ) vagy bölcsődei szakgondozó
(OKJ),
ECDL Start
B kategóriás jogosítvány,
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Emelt szintű szakképesítés,
Elvárt kompetenciák:


gyermekszeretet, empátia, tolerancia, konstruktív együttműködés, lelkiismeretesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötörné Horváth Mária nyújt, a 06-74/490-623 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7149 Báta, Óvoda utca 4. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Csecsemő- és
kisgyermeknevelő- gondozó 2 fő.
vagy

Elektronikus úton Dömötörné Horváth Mária részére a ovibata@tolna.net E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Írásos anyag áttekintése, az érvényes pályázók meghallgatása után a megbízott óvodavezető dönt. Elbírálást követően a döntésről minden pályázó írásos
értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Báta honlapja, www.bata.hu - 2016. július 25.

Óvoda honlapja, www.pitypanovi.bata.hu - 2016. július 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

