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

Óvodapedagógus

      munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozott idejű,  2016. szeptember 15-től 2017. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. Próbaidő: 3 hónap. 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 
Tolna megye, Tengelici Mézeskalács Óvoda 7054. Tengelic, Aradi u.6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
2,5-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, gondozása a helyi pedagógiai program szerint.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
·	Főiskola, óvodapedagógus
·	Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·	„B” kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
·	Óvónői- legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
·	Elkötelezettség és tapasztalat a néphagyomány őrzés területén 

Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű nagyfokú empátia, pedagógiai elhivatottság, gyermekszeretet, jó kommunikációs készség, rugalmasság, közösségi szellem.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
·	Végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 
·	3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
·	Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
·	Érvényes egészségügyi kiskönyv,
·	Írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak  a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban  2016. szeptember 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai Lászlóné, a 74/432-122-es telefonszámon, munkakörrel kapcsolatos információt Huber Péterné nyújt a 06/305886729-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
·	Postai úton, a pályázatnak Tengelic Község Polgármestere címére történő megküldésével (7054. Tenge1ic Rákóczi u.11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus 
·	Személyesen: Tolnai Lászlóné, Polgármesteri Hivatal Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.
·	tengelicpolghiv@t-online, e-mail címen 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a vezető óvónő személyesen is meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés

A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 8 napon belül értesítjük. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
-    www.tengelic.hu – 2016. augusztus 23. 
-   Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. augusztus 23. 

Tenge1ic 2016. augusztus 17 . 
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