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Kalocsa Viros OvodAja 6s B6lcs6d6je
a "K6zalkalmazottak jog6ll6sdr6t sz6t6" 1992. evi XXXilt. torveny 2olA. S atapjdn
p6ly6zatot hirdet

Kalocsa V6ros Ovodija 6s B6lcs6d6je
Viola UtcaiTag6vodija

tagovodavezet6
beoszt6s ell6tdsdra.

A kozalkalmazotti jogviszony id6tartama:
hatiirozatlan idej0 kdzalkalmazotti jogviszony
Fog lalkoztat6s

jellege:

Teljes munkaid6

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

A munkav6gz6s helye:
Biics-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Viola utca 16.

A beosztish oz tartoz6, illetve a vezet6i megbizissal j6r6 l6nyeges feladatok:

Az

6vodapedag69usi feladatok ell6t5sa.

A

tag6voda felel6ssegteljes irdnyitdsa,

szakszer[i 6s torv6nyes mUk0dtet6se, szlnvonalas pedag6giai munka megszervez6se,
6sszerU 6s takar6kos gazd5lkodds biztositdsa.
llletm 6ny 6s j uttat6sok:

Az illetm6ny megSllapitds6ra es a juttat6sokra a "Kozalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6"
1992. evi XXX|ll. t6rv6ny rendelkez6seiaz irdnyad6k.

PAlyinati felt6telek:

$
$
$
$
$

F6iskola, vezet6i, kOzoktatas vezet6i, egy6b szakvizsga,
Szakmai tapasztalat - Legal5bb 5 6v feletti szakmai tapasztalat,
Vezet6itapasztalat - LegalSbb 1-3 6v vezet6itapasztalat,
Alap szint0 MS Office (irodai alkalmazdsok),
Magyar 6llampolg6rs6g, btintetlen el56let, a munk6ltat6val kozalkalmazotti
jogviszonyban 6ll

Elv6rt kompetenci6k:
Kiv6l6 szint0 Elkotelezetts6g, lelkiismeretess6g, konstruktiv egyUttmrlikdd6s,
erk6lcsi tart6s, emp6tia, tolerancia.,
Kiv6l6 szint0 Tudjon csapatban dolgozni, megalapozott dontest hozni.
Legyen innovativ, j6 problemamegold6 k6szs6g.,
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3 h6napn6l nem r6gebbi erkolcsi bizonyitv6ny, v6gzetts6get igazol6
dokumentumok m6solati peld6nya, nyilatkozat a116l, hogy a piely{zat
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elbh6l6s5ban r6sztvev6k

a

6n6letrajz, motiv6ci6s lev6l.
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palyazat tartalm6t megismerj6k, szakmai

A beoszt6s betdlthet6s6g6nek id6pontja:
A beoszt5s legkordbban 2015. szeptember 1. napj6t6lt6lthet6 be.

A p6lyAzat benyrijtisAnak hat6ridej e: 2015.j0tius 31.
A p6lySzatok benytijt6sSnak m6dja:

$

Postai 0ton, a pSly6zatnak a Kalocsa Vdros Ovoddja 6s B6lcs6deje cim6re
t6rten6 megkuld6s6vel(6300 Kalocsa, Szent lstvdn kir6ly 0t 19. ). K6rjUk a
borlt6kon feltUntetni a p6lyazati adatb6zisban szerepl6 azonosit6 sz6mot:
2641O12015, valamint a beoszt6s megnevez6s6t: 6vodapedag6gus.

A pAlyilzat elbir6l6s6nak m6dja, rendje:
A be6rkez6 pdly6zatokat az int6zm6nyvezet6 bir6lja
A, pirlyAzat

el.

elbir6l6sinak hatirideje: 2015. augusztus

25.

A pSly6zati kiir6s tov6bbi k6zz6t6tet6nek helye, ideje:
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kalocsai-ovodak.hu - 2015. jrinius 25.

munkiltat6val kapcsolatban tovibbi informAci6t

a

kalocsai-ovodak.hu

honlapon szerezhet.
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