
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

  
fejlesztő pedagógus (utazó)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű 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:

Komplex pszichológiai-, pedagógiai vizsgálatok keretében pedagógiai diagnosztizálás,
egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése, beiskolázást megelőző vizsgálatok
elvégzése, tanácsadás, szakvélemények készítése, adminisztratív feladatok ellátása, a
társuláshoz tartozó települési önkormányzatok intézményei feladat-ellátási helyein.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, Fejlesztő pedagógus,
•         Fejlesztő pedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi

alkalmasság.



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, Gyógypedagógus,

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/12-1/2022. , valamint a munkakör
megnevezését: fejlesztő pedagógus (utazó).

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


