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Bolcs6d6k lgazgat6s6ga Dunafijv6ros

a Kozalkalmazottak jogSllasar6l sz6l6 1992.6vi XXX|ll. torv6ny 201A. $ alapjan
palyazatot hirdet

Biilcs6d6k lgazgatos6ga Dunaujv6ros
H6tszinvirSg Bolcs6de

Bcilcs6devezet6

beoszt6s ellSt6sdra.

A kozalkalmazotti jogviszony id5tartama:

hat{r ozatl a n i d ej ri koza I ka I m azotti j ogvi szo n y

Fog lalkoztatds jel lege :

Teljes munkaido

A vezet6i megbiz6s id6tartama:

A vezetoi megbizds hatdrozott idore, 5 ev-ig szol.

A munkav6gz6s helye:

Fejer megye, 2400 Dunaujv6ros, Bar6ts6g u. 1.

A beosztdshoz tartoz5, illetve a vezet6i megbizSssal j6ro l6nyeges feladatok:

Az intezmenyben folyo szakmai munka irSnyitdsa. A bolcs6de munkarendjenek
megszervezese, gondozdsi 6s nevel6si feladatok ell6t6sa. Dokument6cio vezetese,
adatszolg6ltat6si kote lezetts6g.

llletm6ny 6s juttat6sok:

Az illetm6ny megallapftSsdra 6s a juttat6sokra a Kozalkalmazottak jogallasarol szolo
1992. evi XXXIll. torveny rendelkez6sei az irdnyadok.

P 6tly 6zati fe lt6te lek :

. F6iskola, Csecsem6- es kisgyermeknevel6 (BA) ,. kisgyermeknevel6 - Legalabb 5 ev feletti szakmai tapasztalat,. Felhaszndloi szintfi MS Office (irodai alkalmazdsok),
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2021.06. 07. Megtekintes

. Magyar 6llampolg6rsdg, buntetlen el66let, cselekvok6pess6g

A pitly6zat elbir6l6s6n5l el6nyt jelent:
. VeZet6i tapasztalat - Legal6bb 3-5 r5v vezetoi tapasztalat,

Elv6rt kompetenci6k:

. Kivdlo szint( Probl6mamegoldo k6pess6g, kommunikdcios k6szseg,
csapatmunk6ra valo k6pess6g,

A pitlyitzat r6szek6nt benytijtand6 iratok, igazoldsok:

. On 6letrfz, motiv6cio lev6l, v6gzetts6get igazolo bizonyftvdnyok mdsolata,
erkolcsi bizonyitvAny, az int6zm6ny vezet6s6re vonatkozo szakmai program, a
pttlyitzo nyilatkozata, hogy a pAlydzati anyag6ban foglalt szem6lyes adatainak
a pAlyflzati elj6rdssal osszefugg6sben szriks6ges kezel6shez hozz{jaruA
pttlyitzo nyilatkozata arrol, hogy "A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyamrigyi
igazgat6srol szolo 1997 . 6vi XXXI. torveny" 15.S. (8) bekezdes6ben
meghatdrozott ok vele szemben nem 6ll fenn. I

A beoszt6s betolthet6s6g6nek id5pontja:

A beosztds legkor6bban 2021. szeptember 1. napjStol toltheto be.

A ytitlyitzat benyujtds6nak hat6rideje: 2021. junius 30.

A pitlyitzati kiirSssal kapcsolatosan tov6bbi inform6ciot Varga Anna Eva nyujt, a 06-
20 1344-1867 -os telefonszamon.

A pitly itzatok benyujtasdnak modja:
. Postai uton, a p{ly{zatnak a Bolcs6d6k lgazgatos6ga Duna0jvdros cim6re

tort6no megkuldes6vel (2400 Duna(jvdros, Bolyai J6nos u.2.).Kerjuk a
borit6kon feltuntetni a pitlyAzati adatb5zisban szerepl6 azonosfto sz6mot:
13112021. , valamint a beoszt6s megnevez6s6t: Bolcs6devezet6.

. Elektronikus riton Csim6r Csab6n6 r6sz6re a bid.munkaugy@gmail.com E-
mail cimen keresztul

A pitlyitzat elbir6lSs6nak modja, rendje:

A pAly {zatok bont6sa ut6 n sze m 6lyes 6l l6si nterj 0

A pitly itzat el bir6 l6s6n ak hat6 ridej e: 2021. j u I i u s 9.

A pitlydzati kiir6s tovdbbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

. Dunaujv6ros Megyei Jog0 V6ros hivatalos honlapja - 2021. jfnius 14.

Ld Lra*
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