Megtekintds

http;//admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID:2

rg

g52

Kalocsa Viros Ovod6ja 6s B<ilcs6d6je
a "Kozalkalmazottak jogdilasarot sz6t6" 1992. evi)fiXlll. torv6ny 2olA. alapjdn
S
pdly6zatot hirdet

Kalocsa Vdros 6vod6ja 6s Botcs6d6je
0lv5rosi Tag6vod6ja

tagovodavezet6
beoszt6s ell6t6s6ra.

A kcizal kalm azotti jogviszony id6tartama:
hat6rozatlan idejrl kozalkalmazotti jogviszony
Fog lalkoztat6s

jellege:

Teljes munkaid6

A vezet6i megbizis id6tartama:
A vezet6i megblz6s hat5rozott id6re, 5 6v-ig sz6l,

A munkav6gz6s helye:
B6cs-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Alkony utca 8.

A beoszt6shoztartoz6, illetve a vezet6i megbiz6ssal j5r6 l6nyeges feladatok:

Az

A

6vodapedag69usi feladatok elldtdsa.

tag6voda felel6ss6gteljes i16nyitSsa,

szakszer0 es torv6nyes m0kddtet6se, szinvonalas pedag6giai munka megszervez6se,
6sszerfi es takar6kos gazd6lkod6s biztositdsa.
llletm 6ny 6s j uttat6sok:

Az illetm6ny meg6llapit6s6ra 6s a juttat6sokra a "Kozalkalmazottak jogSll6sdr6l sz6l6"
1992. eviXXX|ll. tdrveny rendelkez6sei az ir6nyad6k.
P6lyhzati felt6telek:

$
$
$
g
$

F6iskola, vezet6i, kozoktat6s vezet6i, egyeb szakvizsga,
Szakmai tapasztalat - Legal6bb 5 ev feletti szakmai tapasztalat,
Vezet6i tapasztalat - LegalSbb 'l-3 6v vezet6i tapasztalat,
AIap szintrj MS Office (irodai alkalmazSsok),
Magyar 5llampolg6rs6g, bUntetlen el66let, a munkSltat6val kozalkalmazotti
jogviszonyban 6ll

Elv5rt kompetencidk:

$
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Kiv616 szinttj Elkdtelezetts6g, lelkiismeretess6g, konstruktiv egyUttmrikod6s,
erkOlcsi tart6s, empdtia, tolerancia.,
Kiv6l6 szintrli Tudjon csapatban dolgozni, megalapozott dontest hozni.
Legyen innovativ, j6 probl6mamegold6 keszseg.,

A pitly inat r6szek6nt benyrijtan
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liso k:

3 h6napn5l nem regebbi erkdlcsi bizonyitvdny, v6gzetts6get igazol6 okiratok
mdsolati p6ld6nya, nyilatkozat arr6l, hogy a pAlyAzat elbhdl6s6ban r6sztvev6k
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merj6k, szakmai on6letrajz, motivdci6s lev6l.

A beoszt6s betdtthet6s6g6nek id6pontja:
A beosztds legkor6bban 2015. szeptember 1. napj6t6r t6lthet6 be.
A p6ly6zat benyrijtisdnak hatirideje: 2015. j0tius 31.
A pSlyizatok beny0jt{s6nak m6dja:

g

Postai rjton, a p6ly6zatnak a Kalocsa V6ros Ovoddja 6s B6lcs6d6je clm6re
tdrt6n6 megkuld6s6vet (6300 Kalocsa, szent lstv6n kir6ly 0t 19. K6rjuk a
).
borit6kon feltUntetni a p1lyAzati adatbdzisban szerepl6 azonosit6 szdmot:
2601C12015, vatamint a beoszt6s megnevez6s6t: 6vodapedag6gus.

A pSly6zat elbir6t6s6nak m6dja, rendje:
A be6rkez6 pdly6zatokat az int6zm6nyvezet6 bir6lja el.

A pitlyhzat elbiril6s6nak hatirideje: 2015. augusztus 25.
A p6ly6zati
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kiiris tovibbi k6zz6t6tet6nek hetye, ideje:

kalocsai-ovodak.hu - 2015. jfnius 25.

munk6ltat6val kapcsolatban

honlapon szerezhet.

tovibbi inform6ci6t a

kalocsai-ovodak.hu

A KOZIGALLAS pubtik6t6si iddpontja:

A pilyf.zati kiir6s kdzz6tev6je a Nemzeti K6zigazgat6si lnt6zet (NKl). A p6ty6zati kihds
a munkdltat6 altal az NKI r6sz6re megkulddtt adatokat tartalmazza, igy annak
tartalm66rt a peleza|ot kiir6 szerv felel.
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