
Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.16. - 2021.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra
történő felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel a szabályozó dokumentumok
előírása szerint. Részvétel a nevelőtestület, alkalmazotti közösség munkájában, az
óvoda hagyományainak ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,



•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a
büntetlen előéletet, és azt, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás
hatálya alatt (vagy annak megkérését igazoló dokumentum),

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik,

•         Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak kezeléséhez és
továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsegovits Borbála
óvodavezető nyújt, a 06/83/352-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde

címére történő megküldésével (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
93/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Pozsegovits Borbála óvodavezető részére a
zalaapatiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde Pozsegovits
Borbála óvodavezető, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el. A pályázatok megtekintése után az
esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden
pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Zalaapáti község honlapja - 2020. május 18.
•         Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde honlapja - 2020. május 18.
•         Dióskál, Esztergályhorváti, Bókaháza, Egeraracsa, Gétye és Zalaszentmárton

községek honlapja - 2020. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A
személyes adatok kezelője: a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde; az
adatkezelés célja: a munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása; az adatkezelés
jogalapja: EU 2016/679. sz. rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett
személy hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását
követő 8. munkanap, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre



kerülnek. A személyes adatokat megismerők köre: a pályázati kiírás technikai
megvalósításában közreműködők, illetve a végrehajtásról döntő személy. A pályázó
nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
http://www.zalaapatiovoda.hu honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


