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

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott – tartós betegállomány, majd GYED, GYES idejére – várhatóan 2023. szeptember 30-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra és a
közösségi életre való felkészítése, az ÓNOAP-ra épült Pedagógiai Program alapján.
Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység. Részvétel a nevelőtestület munkájában.
Együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről … , a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és az óvoda
SZMSZ-e és egyéb juttatások: 40.000,- Ft Zugló pótlék, meleg étkezés vagy Széchenyi Pihenő
Kártya rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:





Szakirányú felsőfokú végzettség (óvodapedagógus), Főiskola
Legalább 1-3 év óvodai szakmai gyakorlat
Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
cselekvőképesség, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: Együttműködés, alkalmazkodás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Személyi adatok, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi és
jelenlegi munkakör ismertetésével, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok
másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 14.
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.

A pályázatok benyújtásának módja:


Berek Sándorné óvodavezető részére, a herminka.allas@gmail.com e-mail címre. Ez
esetben a képesítést igazoló dokumentumok bemutatása személyesen legkésőbb a
felvételi interjún történik.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a kiválasztott pályázókkal történő személyes meghallgatás után az
óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budapest-Zugló Önkormányzat www.zuglo.hu portálon a Hivatal/Karrierrovatban – 2020. június
23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.

