
Arlói Tengerszem Óvoda

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

pályázatot hirdet

Arlói Tengerszem Óvoda 

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3663 Arló, Ady Endre út 164.

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

Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középiskola/gimnázium,
•         magyar állampolgárság
•         Cselekvőképesség
•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         pedagógiai asszisztens szakképesítés megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz
•         motivációs levél
•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség,szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata
•         90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és

annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:



A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Balázs Gabriella
nyújt, a 06-48/444-223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Arlói Tengerszem Óvoda címére történő

megküldésével (3663 Arló, Ady Endre út 164. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 274/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

•         Személyesen: Némethné Balázs Gabriella, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3663 Arló, Ady Endre út 164. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, továbbképzési lehetőségek, Arló Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testületének határozata értelmében a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó pótlék az illetményalap 20%-a.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a arlo.hu honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


