Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda és Bölcsőde
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei kisegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése,
fejlesztése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Középiskola/gimnázium, Kisgyermeknevelő-gondozó, vagy csecsemő és
gyermekgondozó (OKJ),
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány



Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolatok (minősítést illetve
vizsgajegyeket tartalmazó)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mártha Mihály Tibor nyújt, a 45/447011 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda és Bölcsőde címére
történő megküldésével (4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 939/2017 ,
valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei kisegítő.
vagy
 Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca
94. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
- A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Azon pályázatokat
áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek maradéktalanul megfelel. - Hiányos dokumentum pótlására lehetőség nincs. - A
pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.fenyeslitke.hu
 Községi hírdetőtábla
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Munkakör betöltésének próbaideje: 6 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fenyeslitke.hu honlapon
szerezhet.

