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Megtekintés

Szemelyi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szemelyi Bobo Mini Bölcsöde

Bölcsödevezető/Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, Szemely 7763, Zrínyi köz 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az új bölcsöde működésének beindítása, a kisgyermekek felvétele az intézménybe, az
intézmény jogszerű működésének biztosítása. Kisgyermekek, csecsemők gondozása,
nevelése, fejlesztése a módszertani útmutatókban foglaltaknak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),vagy bölcsődei
szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
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(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő
asszisztens (FOKSZ),,
legalább 3 éves szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Önálló munkavégzésre való készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismerettel rendelkező
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arra vonatkozólag hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 2.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szemelyi Önkormányzat címére történő
megküldésével (7763 SZEMELY, Iskola utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/306/2022 , valamint
a munkakör megnevezését: Bölcsödevezető/Kisgyermeknevelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.szemely.hu - 2022. július 18.
Szemelyi Önkormányzat hirdetőtáblája 7763 Szemely, Iskola u. 8. - 2022.
július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szemely.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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