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Kalocsa V6ros Ovod6ja 6s Biilcs5d6je
a "Kozalkalmazottak jogSll5s6rot sz6t6" 1992. 6vi )()fiil t. torveny 20/A. S atapjdn
pdlySzatot hirdet

Kalocsa V6ros Ovod6ja 6s Brilcs6d6je
Csokonai 6voda

tagovodavezet6
beoszt6s elldtdsdra.

A kcizal kalm azotti jogviszony id6tartama:
hatdrozatlan idejtl kdzalkalmazotti jogviszony
Fog lalkoztat6s jel lege:

Teljes munkaid6

A vezet6i megbiz6s id6tartama:
A vezet6i megbizds hatdrozott id6re, 5 ev-ig sz6l.

A munkavSgz6s helye:
B6cs-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Csokonai utca 4.

A beoszt6shoztartoz6, illetve a vezet6i megbizissal j6r6 l6nyeges feladatok:
Az ovodapedag6gusi feladatok ell6tdsa. A tag6voda felel6s ir6nyit6sa, szakszerU 6s
torvenyes m[ikodtetese, szinvonalas pedag69iai munka szervez6se, 6sszer[i 6s
takarekos gazd6lkod6s biztosit6sa.
llletm 6ny 6s j uttat6sok:

Az illetm6ny meg6llapitds6ra 6s a juttat6sokra a "K6zalkalmazottak jo96ll6s6r6l sz6l6"
'1992. evi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6k.

P6ly6zati felt6telek:
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F6iskola, vezet6i, kozoktatirs vezet6i, egy6b szakvizsga,
Szakmai - Legal6bb 5 ev feletti szakmai tapasztalat,
Vezet6i tapasztalat - Legaldbb 1-3 6v vezet6i tapasztalat,
Alap szintrli MS Office (irodai alkalmaz6sok),
lMagyar 6llampolg6rs6g, bLlntetlen el66let, a munk6ltat6val kozalkalmazotti
jogviszonyban 6ll

Elv6rt kompetenci6k:
sJ
A
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Kiv6l6 szintti Elkdtelezetts69, lelkiismeretess6g, konstruktiv egyUttmrjkodes,
erkdlcsi tart6s, empStia, tolerancia.,
Klv6l6 szintfi Tudjon csapatban dolgozni, megalapozott d0nt6st hozni.
Legyen innovativ, j6 problemamegold6 k6szs6gg,

A pirly Azat r6szek6nt benyfjtan
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6 i ratok, i gazo l6sok:

3 h6napnAl nem regebbi erkolcsi bizonyitv6ny, v6gzetts6get igazolo okiratok
mdsolati p6ldAnya, nyilatkozat arr6l, hogy a piiyAzal elbirSlSs5ban r6sztvev6k
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a paly izat tartal m6t meg ismerj6k, szakmai on6letrajz, motiv6ci6s lev6l.

A beosztis betdlthet6s6g6nek id6pontja:
A beoszt6s legkor6bban 2015. szeptember 1. napj6t6ltOtthet6 be.
A pSfy6zat benyfjt6s6nak hatdridej e: 2015. j0tius 31.
A p6ly6zatok benyrijt6sAnak m6dja:

$

Postai 0ton, a pdlydzatnak a Kalocsa V5ros Ovodrija 6s Bolcs6d6je cimere
t0rt6n6 megkuldes6vel (6300 Kalocsa, szent lstvdn kir6ty rit 19. ). Kerjuk a
borlt6kon feltUntetni a palydzati adatbdzisban szerepl6 azonosit6 sz6mot:
2591C12015, valamint a beoszt6s megnevez6s6t: 6vodapedag6gus.

A p6lyizat elbir6lis6nak m6dja, rendje:
A be6rkezri p6lydzatokat az int6zmenyvezet6 bir6lja el.

A pitlyAzat elbir6l6s6nak hat6ridejel. 2015. augusztus 25.
A pdly6zati
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kiiris tov6bbi ktizz6t6tet6nek

hetye, ideje:

kalocsai-ovodak.hu - 2015. j0nius 25.

munkSltat6val kapcsolatban tov6bbi inform6ci6t

a

kalocsai-ovodak.hu

honlapon szerezhet.
A KOZIGALLAS pubtik6tAsi id6pontja:

A p6ly{zati kiir6s kdzz6tevoje a Nemzeti Kdzigazgat{si Int6zet (NKl). A p6lydzati kiiriis
a munk6ltat6 6ltal az NKI r6sz6re megkUlddtt adatokat taftalmazza, igy annak
tartalm6ert a pAlyAzatot kiir6 szerv felel.
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