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Polgármesteri Hivatal - Ringató Bölcsőde

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

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Ringató Bölcsőde 
 

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.16.-2018.10.19. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Mátyás király utca 19. .

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

Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek
figyelembevételével. A csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi és
szociális fejlődésének elősegítése együttműködve a családokkal.

Illetmény és juttatások:

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

•         Emelt szintű szakképesítés, Kisgyermekgondozó, nevelő, szakgondozónő,
csecsemő és gyermekgondozó,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség . Nem áll fenn
vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény
elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti
nevelésbe vétele miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel
nem szüntette meg.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         BA Kisgyermeknevelő,

Elvárt kompetenciák:

•         A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete
és alkalmazása. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány. Egészségügyi alkalmasság.  Iskolai végzettséget/
képesítést igazoló okiratok másolata. Motivációs levél. Hozzájáruló nyilatkozat,
hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Kondrik Katalin nyújt,
a +3630-631-88-67 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Juhászné Kondrik Katalin részére a

ringato.bolcsodevp@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy

•         Személyesen: Juhászné Kondrik Katalin, Veszprém megye, 8100 Várpalota,
Mátyás király utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat egy három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak
azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.
A sikertelen pályázati anyagokat az elbírálási határidő letelte után megsemmisítjük,
vagy kérésre visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Várpalota Város honlapja: www.varpalota.hu - 2018. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony nyugdíjba vonuló kisgyermeknevelő felmentési időszakára jön létre,
mely a felmentési idő letelte után (2018.10.20-tól) határozatlan időre módosítható.

 
 


