Körösladányi Általános Művelődési Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
"Zöldág "Napköziotthonos Óvoda
óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5516 Körösladány, Arany János utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
3-7 éves korú gyermekek fejlesztése érdekében alkalmazza a pedagógiai
nevelési módszereket. Tudásának és szakmai felkészültségének
maximumát adva foglalkozik a gyermekekkel életkoruk és egyéni fejlettségi
szintjük szerint. Kapcsolatot alakít ki a gyermeket nevelő családdal. Segíti az
intézmény szakmai munkáját, tudásának maximumát adva.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,

 3-7 éves korú gyermekek fejlesztése érdekében alkalmazza a
pedagógiai nevelési módszereket. - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, óvodapedagógus,
Elvárt kompetenciák:
 Jó szintű Szakmai feladatok tudása,SNI, BTMN
gyermekkel való bánásmód,kommunikáció,szakmai
együttműködés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Körösladányi Általános
Művelődési Központ címére történő megküldésével (5516
Körösladány, Arany János utca 5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: M/353-1/2020 , valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
 Elektronikus úton Kardosné Bödök Júlia részére a
zoldagovi@gmail.com E-mail címen keresztül
 Személyesen: Kardosné Bödök Júlia, Békés megye, 5516
Körösladány, Arany János utca 5. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Körösladány Város Önkormányzatának honlapja - 2020.
április 20.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
információt
www.amk.korosladany.hu/ovoda/ honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

a

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

