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Perkátai Általános Művelődési Központ

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

pályázatot hirdet

Perkátai Általános Művelődési Központ 
Perkátai ÁMK Bölcsőde

  
kisgyemeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2431 Perkáta, Bocskai utca 1.

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

Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek
figyelembevételével. A csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi és
szociális fejlődésének elősegítése együttműködésben a családokkal. A feladatkörrel
járó adminisztrációt naprakészen vezeti. Szakmai vezetés.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, pedagógus,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, végzettséget igazoló okirat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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•         Főiskola, Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I.
rész 1. táblázat C) pontja szerint: 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelőgondozó
(OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e)
kisgyermekgondozó, nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő
asszisztens (FOKSZ.), vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség
valamelyikével rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy
vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű
személy vagy pedagógus szakképzettségű személy.,

•         5 év pedagógiai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         helyismerettel rendelkezés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Perkátai Általános Művelődési Központ címére

történő megküldésével (2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
34/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyemeknevelő.

•         Elektronikus úton Bogó Anikó részére a bogoaniko@gmail.com E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Perkáta hivatalos honlapja - 2018. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perkata.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


