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Szendrőlád Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Szendrőlád Község Önkormányzata 

óvoda pedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3751 Szendrőlád, Ady Endre út 32. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

- helyi nevelési programmal való azonosulás, - gyermekek testi-, szellemi-, lelki 
fejlődésének elősegítése, - szülőkkel való kapcsolattartás, - halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekekkel való foglalkozás. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, óvoda pedagógus, 
• óvodai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Helyismeret 

Elvárt kompetenciák: 

• Kiváló szintű Elkötelezettség, 
• Kiváló szintű Erkölcsi tartás, 
• Kiváló szintű Tolerancia, 
• Kiváló szintű Empátia, 
• Kiváló szintű Szervezőkészség, 
• Kiváló szintű Önálló, minőségi munkavégzés, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• - fényképes szakmai önéletrajz 
• - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- - foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása 

A munkakör betö l thetőségének időpont ja: 

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyúj tásának határideje: 2013. augusztus 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Minyóczki Lászlóné nyújt, a 
06/30 549-5159 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyúj tásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Szendrőlád Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (3751 Szendrőlád, Fő út 63. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 330/2013/Ált. , 
valamint a munkakör megnevezését: óvoda pedagógus . 

• Személyesen: Vadászi Béla polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
3751 Szendrőlád, Fő út 63 . . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően személyes meghallgatásra kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 13. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Szendrőlád Község Önkormányzatnának honlapja - 2013. július 20. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
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A pozitív elbírálásban nern részesülő pályázó anyaga visszaküldésre kerül. 

A KÖZIGÁLLÁS publ ikálási időpont ja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

Nyömtgtás 
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