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Tiszavasvári ített Óvodai lntézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról óló 1992, éviXXX|ll. törvény 20/A. § alapján
lyázatot hirdet

Tiszavasvári E yesített Óvodai lntézmény

1 fő dajka

mun akör betöltésére,

A közalkalmazotti jogviszony időta ma:

határozott ide]ű 2022.08.01 . -20221 1 0. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári, lflúság utca 8,

A munkakörbe tartozó, illetve a v etői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyugdíjba vonuló dajka helyettesíté
íoglaltak szerint.

. Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban

l!letmény és juttatások:

Az ilíetmény megáílapítására és a j ttatásokra a Közalkalmazottak jogáííásáról szóló
1992. évi XXX|ll. törvény rendelkezé i az irányadók.

Pályázati fe|tételek:

magyar állampolgárság, bü etlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jele
Középiskola/gimnázium, daj
dajka munkakörben - Legal b í-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű Gyermekszere ,empátia, igényes
,együttműködési készség.,munkavégzés, munkafegyel
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Középfokú képesítés, dajka,



A pályázat részeként benyújtandó

Szakmai önéletrajz, mot
hónapnál nem régebbi erköl

A munkakör betölthetőségének id

A munkakör a pályázatok elbírálását

A pály ázat benyújtásának határid

A pályázatok benyújtásának módj

történő megküldésével (444
feltüntetni a pályázati ad
valamint a munkakör megn

. Elektronikus úton Moravszk
címen keresáül

A pályázat elbírálásának módja, re

sikeres elbírálás esetén értesítés a
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pál

A pály ázat elbir álásá n a k h atá ride

A pályázati kiirás további közz

www.tiszavasvari. hu - 2022.
wwwekaovoda.hu - 2022. j

ratok, igazo|ások:

ós levél. végzettséget igazoló iratok másolata, 3
i bizonyítvány

pontja:

övetően azonnal betölthető.

e e:2022. július 22.

Tiszavasvári Egyesített Óvodai lntézmény címére

ban szereplő azonosító számot: 77712022 ,

ezését 1 fő dajka,
vagy

Zsoltné részére a ekaovoda@gmail,com E-mail

dje:

gadott elérhetőségek valamelyikén, A pályázat
zati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa,

:2022. július 29,

lének helye, ideje:

június 8,
nius 8

. Postai úton, a pályázatnak

Nyomtatás

Tiszavasvári, lfiúság utca 8. ), Kérjük a borítékon


