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Bácsbokodi Általános Művelődési Központ 

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

Bácsbokodi Általános Művelődési Központ 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. 

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok, a helyi Pedagógiai 
Program és a munkaköri leírásnak megfelelően. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, óvodapedagógus, 
• - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• német nemzetiségi óvodapedagógus, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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• -szakmai önéletrajz,- motivációs levél,- végzettséget igazoló okirat másolata ,-
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,- adatvédelmi nyilatkozat ( 
pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, a 
pályázat elbírálásával kapcsolatban 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Edit intézményvezető 
nyújt, a 20/3658311 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Bácsbokodi Általános Művelődési Központ 

címére történő megküldésével (6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 71 /2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

• Személyesen: Rácz Edit, Bács-Kiskun megye, 6453 Bácsbokod, Petőfi 
Sándor utca 47 .. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtásának határideje:2017 .08.18. Pályázók meghallgatása, szakmai 
interjú: 2017.08.24. Döntés az állás betöltésére vonatkozóan, melyről az 
intézményvezető a fenntartóval közösen dönt. Pályázók értesítése:2017.08.28. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Bácsbokodi ÁMK- 2017. július 14. 
• Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal - 2017. július 14. 
• www.bacsbokod.hu - 2017. július 14. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bacsbokod.hu 
honlapon szerezhet. 
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