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Kalocsa Vdros Ovodiija 6s Btitcs6d6je
a "Kozarkarmazottak jog6ilds6ror
sz6r6" 1992. 6vi XXXilr. torveny 20lA.
s arapjdn
p6tydzatot hirdet

Kalocsa V6ros Ovod6ja 6s B<ilcs6d6je
Zijtdf a Utcai Tag6vod6ja

tagovodavezet6
beosztds elldt6sdra.

A kdzalkalmazotti jogviszony id6tartama:
hatdrozafl an idejrl kozalkalmazotti jogviszony
Fog latkoztatds jeltege:

Teljes munkaido

A vezet6i megbiz6s id6tartama:
A vezet5i megblzds hat6rozott idcjre, 5
ev_ig sz6l.

A munkav6gz6s hetye:
Biics-Kiskun megye, 6300 Kalocs a, Zilldfa
utca 3g.

A beoszt6shoztartoz6, iiletve a vezet6i megbiz6ssarj6r6
r6nyeges feladatok:
Az 6vodapedag69usi feladatok ell5t5sa. A tag6voda fetel6ssegtetjes
iriinyit6sa,
szaKszer( 6s torv6nyes mrrikodtetese, szinvonaraJpedag6giai

6sszerui 6s takar6kos gazd6lkod5s biztosltdsa.
I

lletm 6ny 6s

rrnr"

megszervez6se,

juttatisok:

meg6llapit6s6ra 6s a juttat6sokra a "Kozatkatmazottak
fi:^iletjx6ly
1992.
evi XXX|ll. t0rv6ny rendelkezesei az ir5nyad6k.

jogSltSsdr6t sz6t6,'

P6lyAzati felt6telek:
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F6iskola, vezet6i, kozoktat6s vezet6i, egy6b szakvizsga,
szakmai tapasztarat - Legardbb s 6v feretti szakmai taiasztatat,
Vezet6i tapasztarat - Legardbb 1-3 6v vezet6i tapasztaiat,
Alap szintrj MS Office (irodai atkatmazdsok),
Magyar Sllampolgdrs6g, btintetlen el66let, a munkdltat6vat
kdzalkalmazotti
jogviszonyban 6ll

Elv6rt kompetenci6k:
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Kiv616 szintrj Elkotelezetts69, lelkiismeretess69,
konstruktiv egyuttm(k6des,
erkdlcsi tartes, empatia, tolerancia.,
Kiv516 szintiirudjon csapatban dolgozni, megarapozott
dontest hozni.
Legyen innovatfv, j6 problemamegotdO keszs6g.,

A p itly inat r6szek6nt

s

ben y0jta n d 6 i rato
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azo l6so k:

3 h6napndr nem r6gebbi erkdrcsi bizonyitvdny, v6gzetts6get igazor6
dokumentumok mdsorati perddnya, nyiratkoiat air6r,
hogy
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erbir6rSsSban

a p6ry6zat
level. '

r6sztvev6k

,.
6n6letrajz, motiv6ci6s

tartarm6t megismerjek,
szakmai
!

A beosztis bet6tthet6s6g6nek id6pontja:
A beoszt6s legkordbban 201S. szeptember
1. napjdt6l tdtthet6 be.

A p6lydzat beny0jt6s6nak hatiiridej
e:201S.j0tius

31.

A p6ly6zatok beny0jtds6nak m6dja:
g Postai 0ton, a parylzatnai a Karocsa Vdros 6vod6ja
6s Borcs6d6je cimere
t0rt6n6 megkurd6s6ver (6300 Karocsa,
szent rstvdn'xirav rt 19. ). K6rjuk a
borit6kon fertuntetni a p(try(nati adatb6zisban
szerept6 aionosito szdmot:
2631012015, varamint a beosztds megnevez6s6t:
6vodapedag6gus.

A p6lyizat etbir6t6s6nak m6dja, rendje:
A beerkez6 p6lydzatokat az int6zmenyvezet6
birdlja el.
A p5lydzat elbir6tisiinak hat6rideje:

2018. augusztus 25.

A p6ly6zati kiir6s tov6bbi kdzz6t6tet6nek
helye, ideje:
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katocsai-ovodak.hu _ 2OlS.jrinius 25.

munk6ltat6var kapcsoratban

honlapon szerezhet.
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tovibbi informici6t a

karocsai-ovodak.hu
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