
 

 

Őcsény Község Önkormányzata  
                             

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

Tarkabarka Óvoda, Családi Napközi és Játszóház  
 

Óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2013. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7143 Őcsény, Fő utca 42-44.  

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

3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, az iskolai életmódra 
és a közösségi életre való felkészítése, a helyi nevelési program szerinti 
gyermeknevelés, gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység, 
részvétel a nevelőtestület munkájában, együttműködés a családokkal.  

Illetmény és juttatások: 

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

      Főiskola, óvodapedagógus.,  
      Szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
      Magyar állampolgárság,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
      Főiskola, Gyógypedagógia, fejlesztő pedagógusi végzettség,  
      Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás,  
      ECDL  



Elvárt kompetenciák:  

        Kiváló szintű színvonalas, önálló, rugalmas, hatékony munkavégzés, 
gyermekközpontúság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

        Pályázó önéletrajza, szakmai életútja, motivációs levél, szakmai 
célkitűzések bemutatása, három hónapnál nem régebbi erköcsi 
bizonyítvány, szakképesítést igazolóokiratok másolata, egészségügyi 
kiskönyv, eddigi munkaviszonyok igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 27.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
      Postai úton, a pályázatnak a Őcsény Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7143 Őcsény, Fő utca 35. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2012 , 
valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.  

vagy 
      Személyesen: Csirzóné Kovács Éva, Tolna megye, 7143 Őcsény, Fő utca 

42-44. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Óvodavezető saját hatáskörben.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
        KSZK honlapja - 2012. július 9. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 9.  

  
 


