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Bácsbokodi Általános Művelódési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXlll. törvény zalA, § alapján
pályázatot hirdet

Bácsbokod i Általános Művelődési Központ

óvodapedagóg us

munkakör betöltésére,

A közalkalm azotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Fog lal koztatás jel lege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

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

A m unkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

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

ll letmény és juttatások:

Az il|etmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXlll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pá|yázati feltételek:

. Fóiskola,óvodapedagógus,

. Tapasáalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasáalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
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Elvárt kompetenciák:

. Kiváló szintű kommunikáció, empátia,gyerekszeretet, magabiáos íellépés,
önnálóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. -szakmai önéletrajz, - motivációs levél, - végzettséget tanusító okirat
másolata - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - adatvédelmi
nyilatkozat (pályázó hozzáiáruló nyilatkozata személyes adatainak
keze léséhez, a pály ázat el b írálásval ka pcsolat ban

A m unkakör betölthetóségének idópontja:

A munkakör legkorábban 2a17. április 1. napjától tölthetó be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sevarecz Lásáóné nyújt, a
791450875 -os telefonsámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Bácsbokodi ÁftaEnos Művelódesi Központ

címére történő megküldésével (6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. ).
Kéúük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 14l2a17 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.. Elektronikus úton §evaíecz Lászlóné részére a ovoda@bacsbokod,hu E-mail
címen keresáül

. Személyesen: Sevarecz Lászlóné, Bács-Kiskun megye, 6453 Bácsbokod,
Petőfi Sándor utca 47. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat benyújtásának határideje: 2017.03-20 Pályázók meghallgatása, szakmai
interjú .2ü7.a3.23. Döntés az állás betöltésére vonatkozóan, melyról az
intézményvezető a fenntartóval közösen dönt :2017,a3.24. Pályázók értesítése

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal Hirdetótáblája - 2017. február 17.. Bácsbokodi ÁHnx - ?017. február 17.
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