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Rimóci Nyulacska Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992, évi )fiXlll. törvény 2OlA. § alapján
pályázatot hirdet

Rimóci NyuIacska Óvoda

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év -ig tartó közalkalmazottijogviszony

Fog lalkoztatás je I Ie ge :

Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3177 Rimóc, lstván király úI32,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járő Iényeges feladatok:

óvónói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992, évi )Ofilll. törvény rendelkezései azirányadók,

Pályázati feltételek:

. Főiskola, óvodapedagógus,

. büntetlenelőélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. óvodában megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasáalat,

Előnyt je le ntő kom pete rsciák:
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. Jó szintű empátia, türelem

MegtekintéS

A pály ázat része ként be ny újtandó iratok, igazolások:

r $ hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazolő

bizonyítvány másolata, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anYagban foglalt

személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. augusáus 15. napjától tölthető be.

A, pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31 ,

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár LászlÓné nYÚjt, a 06-30-

6093436 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. postai úton , a pályázatnak a Rimóci Nyulacska ovoda címére történő

megküldésével (3177 Rimóc, lstván Király út32, ), Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 82612014 ,

valamint a munkakör megnevezését: óvónő,
. Elektronikus úton Molnár Lászlóné részére a ovodarimoc@gmail.com E-mail

címen keresáül
. Személyesen: Molnár Lászlóné, Nógrád megye, 3177 RimÓc, lstván kiránY út

32, ,

A pályázat elbírálásának határide je: 2014. augusáus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. a település honlapja ,2014. június 20,

. helyi újság - 2014. július 10.
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