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Nyírbogáti Egységes Óvoda - Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírbogáti Egységes Óvoda - Bölcsőde

Óvodai dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Országos Alapprogram, a Helyi Pedagógiai Program,
valamint a munkaköri leírás alapján. Gyermekek gondozása, nevelése,
óvodapedagógus munkájának segítése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

8 Általános,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, dajka képesítés,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•

Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat
tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi
megismeréséhez.
Erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérést igazoló szelvénymásolata
Önéletrajz, és az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Hernádi Zsuzsánna
intézményvezető nyújt, a 06302181464 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Egységes Óvoda - Bölcsőde címére
történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 435/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.
• Elektronikus úton Nagyné Hernádi Zsuzsánna részére a
bogatovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Nagyné Hernádi Zsuzsánna intézményvezető, SzabolcsSzatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Béke tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Nyírbogát Város Honlapja - 2022. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja magának a pályázati eljárás visszavonásának,
eredménytelenné nyilvánításának jogát. 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.

Nyomtatás
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