Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
Kincsem utcai bölcsődei telephely
Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű tartós távollét idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Kincsem utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére, követésére
és értékelésére alkalmas pedagógiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában
segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás, és az önállóság alakulását.
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 szakgondozó (OKJ), csecsemő-és
kisgyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ), ,
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz.
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Részletes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Józsefné - Enikő nyújt, a
0620/966-7914 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Kiss Józsefné - Enikő részére a kincsembolcsode@gmail.com
E-mail címen keresztül
 Személyesen: Engler Adrienn, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 11. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nyertes pályázatot a bölcsődevezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével
választja ki, állásinterjút követően. A döntésről a pályázókat az elbírálást követően a pályázat
kiírója értesíti. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.dunakeszi.hu - 2018. október 17.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17.

