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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VÁMOSSZABADI VACKOR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

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

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes 
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Vámosszabadi

Álláshirdető szervezet bemutatása: Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, a pályázatnak a 
Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9061 Vámosszabadi, 
Szabadi utca 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: VÁM/2415/2023., valamint 
a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. vagy Elektronikus úton : Tóthné Nagy Andrea 
részére a nagy.andrea@vamossszabadi.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése, 
Főiskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
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- Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

- A munkaköri , szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.(IV.24.) NM rendelet 2. számú 
melléklete szerinti érvényes Egészségügyi Nyilatkozat

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

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

Egyéb pályázati előnyök:

- Az óvodai nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete 
és alkalmazása

- Munkatársakkal és szülőkkel együttműködő, pozitív nevelőtársi viszony 
kialakítása

- Csapatmunka, elkötelezettség

- Gyermekközpontúság, empátia, tolerancia, igényesség, segítőkészség, 
problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- motivációs levél

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- részletes szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.16. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot Vámosszabadi Község Önkormányzata, mint az 
intézmény fenntartója hirdette meg. A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A 
benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson 
vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Vámosszabadi Község Önkormányzatának 
honlapja  www.vamosszabadi.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.03.
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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.


