Zichy Géza Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ZICHY GÉZA ÓVODA
2 fő Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4184 TETÉTLEN, RÁKÓCZI UTCA 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírásoknak, az ONAP és az intézmény Pedagógiai
Programja alapján. 2,5-7 éves gyermekek nevelése, fejlesztése, tehetséggondozása, pedagógiai
dokumentumok rendszeres vezetése, számítógép-egyéb informatikai eszközök kezelése,pályázati
programokban és szakmai továbbképzéseken való aktív részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus
• ECDL
• Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola
Elvárt kompetenciák:
• Elhivatottság, önállóság, terhelhetőség,nyitottság, együttműködő készség, művészetek
iránti érdeklődés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló iratok,bizonyítvány másolatok,
hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak kezeléséhez, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun-Makai Mária Ildikó nyújt, a 06-30/6999130 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zichy Géza Óvoda címére történő megküldésével (4184
Tetétlen, Rákóczi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 50/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő
Óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Kun-Makai Mária Ildikó részére a zichyovoda@gmail.com
e-mail címen keresztül
• Személyesen: Kun-Makai Mária Ildikó, Hajdú-Bihar megye, 4184 Tetétlen, Rákóczi utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Tetétlen Község Hirdető tábláján - 2022. június 21.
• Tetétlen Község Honlapján https://tetetlen.hu/ - 2022. június 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötése mellett jön létre. A munkavégzéshez szükséges egészségügyi
alkalmasság igazolása. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 22.

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.

