
Biilcs6d6k lgazgatos6ga Du naujvf ros

aKozalkalmazottak jogSll5sdr6l sz6lo 1992. evi XXX|ll. torv6ny 201A.. $ alapjdn
palyazatot hirdet

Bolcs6d6k lgazgat6s6ga DunafjvSros
Zeng6-Bongo Biilcs5de

Bolcs6devezetS

beoszt6s ellSt6sdra.

A kcizalkal mazotti jogviszony id6tartama :

hatArozatl a n id ej 0 koza I ka I m azotti j o gvi szo ny

Fog lalkoztat6s jel lege :

Teljes munkaidri

A vezet6i megbiz6s id5tartama:

A vezet6i megbiz6s hatStrozott iddre, 2022. janu6r 1 - 2026. december 31-ig -ig szol.

A munkav6gz6s helye:

Fej6r megye, 2400 Duna0jvdros, Bolyai J6nos utca 2.

A beoszt6shoz tartozo, illetve a vezet5i megbiz6ssal j6r6 l6nyeges feladatok:

Ad int6zm6nyben folyo szakmai munka ir5nyitdsa. A bolcs6de munkarendj6nek
megszervez6se, gondozdsi 6s nevel6si feladatok ell6t6sa. Dokumentdci6 vezet6se,
adatszolgSltatdsi kotelezetts6g.

llletm6ny 6s juttat5sok:

Az illetm6ny megdllapit6sdra 6s a juttatdsokra a Kozalkalmazottak jogSllSsSrol sz6l6
1992.6vi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyadok.

P itly inati fe lt6te le k :

. F6iskola, Csecsem6- 6s kisgyermeknevel6 (BA) 15/1998. (|V.30.) NM rendelet
2. szamu mel16klet6nek ll2lc. pontj6ban felsorolt szakirSnyu v6gzetts6gek
valamelyike,

. kisgyermeknevel6 - Legaldbb 5 ev feletti szakmai tapasztalat,

. FelhasznSloi szintfi MS Office (irodai alkalmazilsok),



. Magyar Sllampolg6rs6g, brintetlen el66let, cselekv6k6pess6g

ElvSrt kompetenci6k:

. Kiv6l6 szintfi Probl6mamegoldo k6pess6g, kommunikdcios k6szs6g,
csapatmunkdra valo k6pess6g,

A pirlyitzat r6szek6nt benyfjtand6 iratok, igazol5sok:

. 0n6letra1z, motivdcio lev6l, v6gzetts6get igazolo bizonyitvdnyok mdsolata,
erkolcsi bizonyitvdny, az intezmeny vezet6s6re vonatkozo szakmai program, a
p1lydrzo nyilatkozata, hogy a p1lyizati anyagdban foglalt szem6lyes adatainak
a p6ly6zali eljdrdssal osszefugg6sben sztiks6ges kezel6shez hozzt46ruA
piiy{tzo nyilatkozata arr6l, hogy "A gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6mugyi
igazgatdsr6l szolo 1997 . 6vi XXXI. torv6ny" 15.S (B) bekezd6s6ben
meghatSrozott ok vele szemben nem 5ll fenn. I

A beoszt6s betcilthet6s6g6nek id6pontja:

A beoszt6s legkordbban 2022. janudr 1. napjdt6l tolthet6 be.

A pirlyitzat beny0jt6s6nak hatdrideje:. 2021. november 22.

A pirly irzatok beny0jtasanak modja :

. Postai fton, a piily1zatnak a Bolcs6d6k lgazgatosSga Duna0jvdros cim6re
tort6nci megkuld6s6vel (2400 Dunafjvdros, B6lyai J6nos utca 2. ). Kerluk a
boritekon feltuntetni a palyirzati adatbdzisban szerepl6 azonoslto szdmot:
25312021. , valamint a beoszt6s megnevez6s6t: B6lcs6devezet6.

. Szem6lyesen: Csim6r Csabdn6, Fejer megye, 2400 Dunaujvdros, B6lyai
Jdnos utca 2. .

A pirlyirzat elbir6l6s6nak m6dja, rendje:

A palyazatok bontdsa ut6n szemdlyes dlldsinterju.

A pirly irzat el b ir6 l6s5 na k hatd ri dej e: 2021. dece m ber 3.

A pirlyitzati kiir6s tovdbbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

. Duna0jvdros Megyei Jog( Vdros hivatalos honlapja - 2021. november 2.

W


