
Újkenéz Mesevár Óvoda és Konyha

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

Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 55.

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

Óvodapedagógusi  feladatok  ellátása  a  törvényességi  keretek  betartásával,  a  helyi
pedagógiai programban foglaltaknak megfelelően, a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű gyermekcentrikus szemlélet, empatikus készség, kreativitás ,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázat anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázattal kapcsolatos kezelséhez, továbbításához
• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Jámbrik  Jánosné  nyújt,  a
06-20/450-2737 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Újkenéz Mesevár Óvoda és Konyha címére

történő megküldésével (4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 55. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÚJK/304-4/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Jámbrik Jánosné vezető-óvónő részére a
mesevarujkenez@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: Jámbrik Jánosné vezető-óvónő, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 55. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  beérkezett  pályázatok  értékelése.  A  legjobb  pályázatot  benyújtók  személyes
meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• helyben szokásos módon - 2021. november 24.
• www.ujkenez.hu - 2021. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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
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