
 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda -Bölcsőde  

                             

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

pályázatot hirdet 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda -Bölcsőde  

 

óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

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

Óvodapedagógusi feladatok: A rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése, a legjobb 

tudásának megfelelően minden területre kiterjedően. A köznevelési törvényben meghatározott 

országos és helyi pedagógiai program ismerete alapján, önálló és felelősségteljes 

munkavégzés. A gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 

fejlődésük segítése az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével. A munkáltató 3 

hónapos próbaidőt köt ki.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógusi diploma,  

         Kötelezettség vállalás: Legalább 60 órás tanfolyam 2-3 éves korúak neveléséhez 

tanfolyam elvégzésére /az állást betöltését követően 4 hónapon belül/  



         Büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar 

állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  

         Egészségügyi alkalmasság  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

         Óvónői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Legalább 60 órás tanfolyam megléte 2-3 éves korúak neveléséhez  

         B kategóriás jogosítvány  

         Pályázatírói gyakorlat  

Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, önálló munkavégzés,  

         Jó szintű csapat munka, megbízhatóság, kreativitás, kommunikációs készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 24.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Gabriella nyújt, a 06-25/488 

823;204814271 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda -

Bölcsőde címére történő megküldésével (2434 Hantos, Köztársaság tér 1. ). Kérjük 

a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

86/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  

         Személyesen: Juhász Gabriella, Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Írásos anyag áttekintése, az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és 

hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után a megbízott óvodavezető dönt. 

Elbírálást követően a döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Hantos Község honlapja - 2016. július 25. 

Megjegyzés [MB1]:  

Megjegyzés [MB2]:  



         Hantos Község hirdetőtáblái - 2016. július 25. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati bérlakás igényelhető.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 25.  

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). 

A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így 

annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

  

 


