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Biilcs6d6k lgazgat6sSga Dunaujvi*ros

a Kozalkalmazottak jogallas6rol szolo 1992.6vi XXX|ll. torveny 2AlA. $ alapjan
pdlydzatot hirdet

Btilcs6d6k lgazgatSsiiga Dunafjvtros
Napraforgo Bolcsdde

Belcs6devezet6

beosztds ellStds*ra.

l\ kozalkalmazotti jogviszony id6tartama:

hatarazatl a n i d ej ii koza I ka I mazotti j ogvi szony

Fog lalkoztatds jellege:

Teljes munkaido

A vezet6i megbizf,s id6tartama:

A vezet6i megbizdrs hatdrozott idore, 5 6v-ig sz6l.

l\ rnunkav6gz6s helye:

Fej6r megye, 24A0 Dunafjv*ros, Kossuth Lajos utca 7lb.

A beosztdshoz tartozo, illetve a vezet6i megbiztssal jaro l6nyeges feladatok:

Az intezmenyben folyo szakmai munka irdnyitdsa. A bolcsode munkarendjenek
megszervezese, gondoziisi 6s neveldsi feladatok elldtdsa. Dokumentdcio vezet6se,
adatszol g6ltatelsi kotelezettseg.

llletm6ny 6s juttatdsok:

Az illetm6ny meg6llapftasiira 6s a juttatdrsokra a Kozalkalmazattak jogdll*sarol szolo
1992. evi XXX|ll. torveny rendelkez6sei azir{nyadok.

P6lyizati feltftelek:

. Foiskola, Csecsemo es kisgyermeknevelO {BA),. Kisgyermeknevelo - LegalSbb 5 6v feletti szakmai tapasztalat,

admin. kozigallas. gov. hu/pages/KJTKozzetetel.aspx? I D=525627 1t3



2020. 10.29. Megtekint6s

. Felhaszneloi szintil MS Office (irodai alkalmazdsok),

. Magyar 6llampolgdrsdg, buntetlen elo6let, cselekv6k6pess6g.

A, pitly{zat elbir6l6sdn{l el6nyt jelent:
. vezetdi tapasztalat - Legal6bb 3-5 6v vezetdi tapasztalat,

Elv6rt karnpetenciSk:

. Kivdl6 szintii Probl6mamegold6 k6pess6g, kommunikdcios k6szs6g,
csapatmunkdra valo k6pess6g.,

El5nyt jelentS kompetenciSk:

. Kiv6lo szintii Empdtia, precizitds, dont6sk6pess6g, felel6ss6gtudat.

h, pirlyitzat r6szekSnt benyujtand6 iratok, igazoldsok:

. On6letralz, motivdcios lev6l, v6gzetts6get igazolo bizonyftv6nyok mdsolata,
erkolcsi bizonyitvAny, az int6zm6ny vezet6sere vonatkoza szakmai program, a
palyazo nyilatkozata, hogy a p{lyizati anyagiiban foglalt szemelyes adatainak
a piiyAzati eljdrdssal osszefugg6sben szuksdges kezel6s6hez hozzdjdrul. A
p*ly€tzo nyilatkozata arr6l, hogy "A gyermekek vddelm6r6l 6s a gyamugyi
igazgat;fsrol sz6lo 1997. 6vi XXXI. torv€ny" 15.S. (8) bekezd6s6ben
meghat6rozott ok vele szemben nem 6ll fenn.

A beosztfs betolthet6sdg6nek idSpontja:

A beosztds legkordbban 2A21. janudr 4. napjdtol tolthetd be.

A pdlydzat benyfjtdsdnak hatfrideje: 2020. november 20.

A pitlyinali kiir6ssal kapcsolatosan tovdbbi informdci6t Varga Anna Eva nyfjt, a
0623441867 -os telefonszdmon.

A, pAly itzatok benyfjt6sinak m6dja:
' Postai uton, a pAlyAzatnak a Bolcsod6k lgazgatosdga Dunaujvdrros cim6re

tortend megkuld6s6vel (240A Dunairjvdros, B6lyai Jdnos utca 1. ). Kerjuk a
borft6kon feltuntetni a piily{zati adatbAzisban szerepl6 azonosito szdmot:
81912020, valamint a beosztds megnevez6s6t: Bolcsridevezet6.

. Szem6lyesen: Csim6r Csabdn6, Fej6r megye, 24A0 Dunailjv6ros, B6lyai
J6nos utca 2. .

l\ pflyfzat elbir6l{s6nak m6dja, rendje:

A beny*jtott p6lydzatok bont6sa utdn, szemdlyes 6lliisinterj0.

A piifyizat elbirflisdnak hatiridej e: 2A20. december 11 .

A pitlyitzati kiirds tovdbbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

. Dunafjvdros Megyei Jogti Vdros hivatalos honlapja. - 2020. november 13.
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