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

óvodatitkár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.08.31 –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:
Az intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett, a kapcsolódó
jogszabályok és az intézményi belső szabályzatok betartásával való közreműködés az
adatszolgáltatások, statisztikák, tanügyi, munkaügyi és gazdasági feladatok
teljesítésében, adminisztrációs, iratkezelési feladatok ellátása, dokumentumok
szerkesztése, helyi nyilvántartó, adatszolgáltató programok kezelése, kapcsolattartás a
partnerekkel
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola,
• Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

önálló, munkájára igényes, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság, jó
problémamegoldó képesség,
empátia, rugalmasság, alkalmazkodás és együttműködési készség, aktív
részvétel csapatmunkában,
tolerancia, jó kommunikációs készség, rugalmasság, közösségi szellem, nagy
teherbírás,,
gyermekek iránti szeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérést igazoló szelvény másolata
fényképes önéletrajz, motivációs levél
bizonyítvány másolatok
Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Hernádi Zsuzsánna
intézményvezető nyújt, a 0630/218-14-64 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Mesekert Óvoda -Bölcsőde címére
történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2546/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.
• Elektronikus úton Nagyné Hernádi Zsuzsánna intézményvezető 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 módja, rendje:
A munkáltató fenntarja a jogát a pályázat eredménytelenné nyilvánítására
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Nyírbogát Város Honlapja - 2022. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=600582
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A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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