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Kalocsa V6ros Ovod6ja 6s Bdlcs6d6je
a "Kozalkalmazottak jogdll6s6rot szot6" 1992. 6vi
p6ly6zatot hirdet

xxxill. t6rv6ny 20lA.

S atapjdn

Kalocsa V6ros Ovod6ja 6s B<ilcs6d6je
Kunszt Utcai Tag6vod6ja

tagovodavezet6
beoszt6s ell6tdsdra.

A kozalkalmazotti jogviszony id6tartama:
hatSrozatlan idejri kOzalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztat6s

ege:

Teljes munkaido
A vezet6i meg

A vezet6i

id6tartama:
hat6rozott id6re, 5 6v-ig sz6l.

A munkav6gz6s
Bdrcs-Kiskun

elye:
, 6300 Kalocsa, Kunszt J6zsef utca 10.

A beosztashoz
Az
szakszerU 6s
6sszerU 6s taka

illetve a vezet6i megbiz6ssalj6r6 l6nyeges feladatok:

i

feladatok ell5tdsa.

A

tag6voda felel6ssegteljes i16nyit6sa,

mrjkddtetese, szinvonalas pedag6giai munka megszervez6se,
gazd6lkodas biztositdsa

llletm6ny 6s jutta
Az illetm6ny
1992.6viXXX|ll.

a 6s a juttat6sokra a "Kozalkalmazottak jog6ll5s6r6l sz6l6"
rendelkez6sei az irdnyad6k.

PAlyAzati
A

J
J

A

)

J
J

F6iskola, vezet6i, kozoktat6s vezetoi, egy6b szakvizsga,
Szakmai
at - Leqal5bb 5 6v feletti szakmai tapasztalat,
Vezet6i
lat - Legal6bb 1-3 ev vezet6itapasztalat,
Alap szi
MS Office (irodai alkalmaz6sok),
Magyar 6llampolg6rs5g, bLlntetlen el66let, a munk6ltat6val k6zalkalmazotti
jogvisz
ban 6ll

Elvirt kompeten

g
g

Kiv6l6
erkOlcsi

Kiv6l6
Legyen

A pAlyAzat

Elk6telezetts69, lelkiismeretess69, konstruktiv egyUttmUkod6s,
, emp5tia, tolerancia.,
Tudjon csapatban dolgozni, megalapozott ddnt6st hozni.
, j6 problEmamegold6 k6szs6g.,

benyfjtando i ratok, igazol6sok:

3 h6napfl6l nem r6gebbi erkolcsi bizonyitvdny, v6gzetts6get igazolo okiratok
m6solati p6ld6nya, nyilatkozat a116l, hogy ap6lyAzat elbh6lSsdban r6sztvevok
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a pely ezat tartal m6t meg

is

merjek, szakmai on6letrajz, motiv6ci 6s level.

A beosztis betdlthet6s6g6nek id6pontja:
A beoszt6s legkor5bban 2015. szeptember 1. napjdt6l tOltheto be.
A p6fy6zat benyfjt6s6nak hat6ridej e: 2018. j0tius 31.
A p6lyizatok benyijtdsinak m6dja:

$

Postai 0ton, a p6ly6zatnak a Kalocsa Vdros 0vod6ja 6s B6lcs6d6je cim6re
tdrt6n6 megkiild6s6vel(6300 Kalocsa, szent tstv6n kir6ty 0t 19. ). K6rjuk a
borit6kon feltUntetni a pAlylzati adatbdzisban szerepl6 azonosit6 szdmot:
261 10.12015, valamint a beoszt6s megnevez6s6t: 6vodapedag6gus.

A pAlyinat elbirildsdnak m6dja, rendje:
A beerkez6 p6ly6zatokat az int6zm6nyvezet6 birdlja el.
A p6lydzat
A

2015. augusztus 25.

pilyizati kiiris tovibbi k6zz6t6tet6nek hetye, ideje:

g
A

elbirilisinak hat6rideje:

kalocsai-ovodak.hu - 2015. jf nius 25.

munk6ltat6val kapcsolatban tov6bbi inform6ci6t

honlapon szerezhet.

a

kalocsai-ovodak.hu
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