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Bácsbokodi Általános Művelódési Központ
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIll. törvény 2alA. § alapján
pályázatot hirdet

a "Közalkalmazottak

Bácsbokoai Általános Művelődési Központ

óvodapedagógus
munkakör betöltésére,

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Fog lal koztatás je l lege

:

Teljes munkaidó

A munkavégzéshelye:
Bács-Kiskun megye, 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47.

A munkakörbe tartoző, illetve avezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok,
Program és a munkaköri leírásnak megfelelően.
l

a helyi

Pedagógiai

lletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992, évi XXX!ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

.
.

Fóiskola, óvodapedagógus,
- - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.

-szakmai önéletrajz,-motivációs

levél,-végzettségetigazoló okirat másolata, -3
2a17 .
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hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyífuány,-adatvédelmi nyilatkozat (pályázó
hozzfiárulő nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez,a pályázat
elb írálásával kapcsolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018, január 1, napjától tölthető be,

A pályázat benyújtásának határideje:2017, november

30,

A

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Edit intézményvezető
nyújt, a 2aB658311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyúitásának módja:

.

.

Postai úton, a pályázatnak a Bácsbokodi Ánalános Művelődési Központ
címéretörténő megküldésével (6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. ).
Kérjúka borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szerepló azonosító
számot: Ul2a17 , valamint a munkakör megnevezését.óvodapedagógus.
SzeméIyesen: Rácz Edit, Bács-Kiskun megye,6453 Bácsbokod, Petőfi
Sándor utca47..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat benyújtásának határideje .2017.11.30. Pályázők meghallgatása, szakmai
interjú:2O17.12.11.Döntés a7 állás betöltésével. kapcsolatban, melyről az
intézményvezető a fenntartóval közösen

dönt. Pályázők értesítése.2017.12.14.

A pályázat elbírálásának határideje:2a17, december 14,

A

pályázati kiirás további közzétételének helye, ideje:

.
.
.

Bácsbokodi Áux - 2017. október 27,
Polgármesteri Hivatal - 2a17. október 27.
www.bacsbokod.hu - 2017 , oktőber 27.
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