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Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde

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

pályázatot hirdet

Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde 
 

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 21. hrsz.451

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

Bölcsődében technikai, takarítási feladatok ellátása. Kisgyermeknevelők munkájának
segítése, a munkaköri leírásban leírtak alapján.

Illetmény és juttatások:

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

•         8 Általános, Dajka/bölcsődei dajka végzettség,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•         Bölcsődei dajka képesítés megszerzésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Középfokú képesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő,
•         Óvodában, bölcsődében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz
•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Judit intézményvezető
nyújt, a +36 20 357 1756 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és

Bölcsőde címére történő megküldésével (8438 Veszprémvarsány, Kossuth
Lajos utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Vv/134-3/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: bölcsődei dajka.

•         Személyesen: Németh Csaba polgármester, Győr-Moson-Sopron megye,
8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Veszprémvarsány hirdetőtábláin - 2019. április 3.
•         www.veszpremvarsany.hu - 2019. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt határoz meg. A pályázat kiírásával kapcsolatban
érdeklődni lehet Németh Csaba polgármesternél +36 30 956 2494-os telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

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.
 

 

Nyomtatás


