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Kalocsa Viros Ovod6ja 6s Brilcs6d6je
a "Kozalkalmazottak jog6ll6sdrot sz6t6,,
1992. 6vi XXXilt. torv6ny 20/A. alapjdn
S
p5tydzatot hirdet

Kalocsa V6ros 6vod6ja 6s B6tcs6d6je
Bem Ap6 Utcai Tag6voddja

tag6vodavezet6
beoszt6s elldtds6ra.

A kozalkalmazotti jogviszony id6tartama:
hatdrozatlan idejri kOzalkalmazotti jogviszony
Fog lalkoztat6s

jeilege:

Teljes munkaid6

A vezet6i megbiz6s id6tartama:
A vezet6i megbkds hat6rozott id6re, 5 6v_ig sz6l.

A munkav6gz6s helye:
Bdcs-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Bem ap6 utca 1b.

A beosztishoztartozo, illetve a vezet6i megbiz6ssalj6r6 l6nyeges
feladatok:

Az

6vodapedag69usi feladatok elliitasa.

A

tag6voda fetet6ss6gteljes irdnyitdsa,

szakszerLi 6s t6rv6nyes mrjk6dtet6se, szinvonalas pedag6giai
munka
6sszerfi 6s taka16kos gazd6lkod6s biztosit6sa.
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llletm 6ny 6s juttat5sok:
Az illetm6ny megdllapitAs6ra 6s a juttat6sokra a "Kozatkatmazottak jog6l6sdr6t
sz6l6"
1992. eviXXX|tt. tOrv6ny rendelkez6sei az irdnyad6k.
PAlyAzati felt6tetek:
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F6iskola, vezet6i, kozoktat6s vezet6i, egy6b szakvizsga,
szakmai tapasztarat - Legardbb 5 6v feretti szakmai tapasztarat,
Vezetoi tapasztatat - Legatdbb 1_3 6v vezetoi tapasztalat,
Alap szintri MS Office (irodai atkalmazdsok),
Magyar 6llampolgdrs6g, br.intetlen el66let, a munkdltat6vat kozatkalmazotti
jogviszonyban dll

Elv6rt kompetenci6k:

$
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Kiv6l6 szintui Elkdtelezetts69, lelkiismeretess69, konstrukilv egyUttm0kodes,
erkolcsi tart6s, emp6tia, tolerancia.,
Tudjon csapatban dolgozni, megalapozott dont6st hozni. Legyen innovativ, j6
probl6mamegotd6 k6szs69.,

A p6ly6zat r6szek6nt beny0jtand6 iratok, igazol6sok:
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3 h6napndl nem regebbi erkdlcsi bizonyitvilny, v6gzetts6get igazol6 okiratok
mSsolati p6lddnya, nyilatkozat arr6l, hogy apilyAzat elbir6i6s6ban resztvev6k
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p6ry 6zat tartar

m5t megis merj6k, szakmai 0n6retrajz, motiv6ci6s
rev6r.

A beoszt6s betdlthet6s6g6nek id6pontja:
A beoszt6s legkordbban 2015. szeptember
1. napj6t6l tolthetcj be.

A pSly inat beny0jt6s6nak hatdrid ej e:

201 E.jritius 3 1 .

A p6ly6zatok benyrijt6s6nak m6dja:
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Postai 0ton, a pdrydzatnak a Karocsa Vdros
Ovoddja 6s B0rcs6d6je cim6re
tdrt6n6 megkurd6s6ver (6300 Karocsa, szent
rstv6n'kir6rarit 19. ). K6rjuk a
borit6kon feltuntetni a pttlyitzati adatb6zisban
szerepl6 aionosito sz6mot:
2621o.12015, valamint a beoszt,s megnevez6s6t:
6vodapedag6gus.

A p6ly6zat elbir6t6s6nak m6dja, rendje:
A pdlySzatokat az int6zm6nyvezet6 btr6tja el.

A p6lyinat elbirilis6nak hatdrideje: 2015. augusztus
25.
A pllyinati kiiris tov6bbi k6zz6t6tet6nek hetye,
ideje:
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katocsai-ovodak.hu _ 2015. j0nius 25.

munk6ltat6var kapcsoratban tovdbbi inform6ci6t

honlapon szerezhet.
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