
Ostermayer Napköziotthonos Óvoda - Mosonmagyaróvár  
                      

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

Ostermayer Napköziotthonos Óvoda - Mosonmagyaróvár  
óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: 
Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király utca 74.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Helyi pedagógiai programmal való azonosulás. A gyermekek testi, lelki, szellemi 
fejlődésének elősegítése az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program alapján.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógus,  
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  
         óvodapedagógusi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
         Alap szintű MS Windows NT/2000/XP,  
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,  

Elvárt kompetenciák:  
         jó kommunikációs készség, empátia, közösségi csapatszellem,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         diploma másolata, erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czirókné Sury Ildikó nyújt, a 96/211-
567 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Ostermayer Napköziotthonos Óvoda - 
Mosonmagyaróvár címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Szt 
István király utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 40-62/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus.  

         Elektronikus úton Czirókné Sury Ildikó részére a ostermayer@citromail.hu E-
mail címen keresztül  

         Személyesen: Czirókné Sury Ildikó, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 
Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvár Szt István király utca. 74. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Mosonmagyaróvár honlapja - 2018. március 14. 
 


	Ostermayer Napköziotthonos Óvoda - Mosonmagyaróvár  óvodapedagógus
	Illetmény és juttatások:
	Pályázati feltételek:
	Elvárt kompetenciák:
	A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be.

