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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása, munkaköri leírás 
alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi 
erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Polgár

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja: 

- elektronikus úton Peténé Molnár Éva intézményvezető részére a napovi@napovi.t-online.hu 
email címre megküldve,

- személyesen: a székhely óvodában, 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. 

További benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése, 
Óvodapedagógus
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Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátia., gyermekszeretet, 
segítőkészség., megbízhatóság., elhivatottság.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

- motivációs levél

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.10. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Személyes elbeszélgetést követően a vezetői team választja ki 
a sikeres pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.17. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Polgár város honlapján: www.polgar.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.03.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


