
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

BÖLCSŐDEI DAJKA

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű 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:

A bölcsődében végzendő technikai, takarítási feladatok ellátása, étkezések előkészítése, melegítőkonyhai feladatok elvégzése és a
kisgyermeknevelő munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése. A kisgyermeknevelő munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, bölcsődei dajka vagy vállalja a képesítéshez szükséges tanfolyam elvégzését,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő- és gondozó szakképesítés,
• dajka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• érettségi

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű együttműködési készség,
• Kiváló szintű gyermekszeretet,
• Kiváló szintű empátia, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget igazoló okirat másolata
• szakmai önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontja



szerinti nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Pozsegovits Borbála részére a zalaapatiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Pozsegovits Borbála, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az  állás  betöltéséről  a  benyújtott  pályázatok  tartalma  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  dönt,  mérlegelése  alapján
meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde honlapja - 2021. július 26.
• Zalaapáti község honlapja - 2021. július 26.
• Dióskál, Esztergályhorváti, Bókaháza, Egeraracsa, Gétye és Zalaszentmárton községek honlapja - 2021. július 26.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 24.

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.

Vissza Nyomtatás


