
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda

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

pályázatot hirdet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi Barackvirág Óvoda 
Szatymazi Barackvirág Óvoda

  
2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. augusztus 31. napjáig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6763 Szatymaz, József Attila utca 3.

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

3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése az óvoda
pedagógiai programjának megfelelően. A gyermekek személyiségének fejlesztése
egyéni képességeik ismeretében, annak figyelembe vételével. Az értékközvetítés
elemeinek és folyamatának ismerete, az óvoda érték- és normarendjének alakítása, a
szocializáció és nevelés szempontjainak, a családi háttér tényezőinek figyelembe
vétele mellett. Az óvodás gyermek alaptevékenységének, a játéknak, illetve a
tanulásnak (kognitív fejlesztés, anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, a környezet
megismerésére, matematikai és testnevelés) irányítása, a fejlődés, fejlesztés, játékos
tanulás feltételeinek megteremtése, az óvodai játék- tanulásirányítási stratégia
kialakítása.

Illetmény és juttatások:

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



•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Óvodapedagógus munkakörben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi

alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Pedagógiai elhivatottság, kapcsolatteremtő-, motiváló képesség,
empátia, tolerancia, kreativitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok másolata, szakmai tapasztalat igazolása, a pályázó hozzájáruló
nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, pályázata megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marótiné Balogh Zita főigazgató
nyújt, a +36/30/8227148 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szatymazi

Barackvirág Óvoda címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi
tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZKTTOV/11-1/2022. , valamint a munkakör
megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

és
•         Elektronikus úton Marótiné Balogh Zita főigazgató részére a

ovodak@kisterseg-szegedi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kisterseg-szegedi.hu - 2022. július 19.

 
 

Nyomtatás


