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A közalkalmazotti jogviszony idő rtama:
határozott idelű 2022.09,01 - 2023.0 .31 -ig tartó köza|kalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás je!lege:
Teljes munkaidő

A munkavégzéshelye:
Sza bolcs-Szatmár-Bereg megye,

Tiszavasvári, lflúság utca 8.
i megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó, illetve a v

GYES-en lévő óvodapedagógus helyettesítése, Az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja és a helyi pedagóg ai program alapján az óvodás korú gyermekek
nevelése, harmonikus, sokoldalú fejl áése.
llIetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a
1992. éviXXX|ll. törvény rende|k

j

ttatásokra a Közalkalmazottak
ei az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírá!ásáná! e!őnyt jel

Főiskola, pedagógus szakvi Sga,
óvodapedagógus - Legaláb 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintú lnterne
alkalmazások,

EcDL

Elvárt kompetenciák:

jogállásáról szóló

kiváló szintű
Kommu n ikációskészség, gy rmekszeretet,empátia,
a szervezet céljaival,

ru

galmasság,tolerancia,azonost

A pályázat részEkéntbenyújtandó ratok, igazolások:
Fóiskolai végzettséget ig
ló oklevél másolata, egyéb végzettséget igazoló
iratok másolata, szakmai ön letrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének id pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását övetően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határi

:2022. július22.

A pályázatok benyújtásának módj

.

Postai úton, a pályázatnak Tlszavasvári Egyesített Óvodai lntézménycímére
történő megküldésével (444 Tiszavasvári, l{úság utca 8, ), Kérjük a borítékon
sban szereplő azonosító számot: 77612022
feltüntetni a pályázali adat
valamint a munkakör megn ezését1 fő óvodapedagógus.
vagy
Elektronikus úton Moravsz Zsottné részérea ekaovoda@gmail.com E-mail
címen keresáül
,

.

A pályázat elbírálásának módja, re dje:
egadott elérhetóségek valamelyikén, A pályázat
kiíroja fenntartja a jogot, hogy a pály zati kiírást eredménytelennek nyilváníthassa.

sikeres elbirálás esetén értesítésa

A

pály ázat elbírálásának határidej :2022. július 29.

A pályázati kiírás további közzété lének helye, ideje:

.
.

www.tiszavasvari,hu - 2022, június 8.
www.ekaovoda.hu - 2022. i nius 8.

Nyomtatás

