
 

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda  
                         

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

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda  
 

óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2017.szeptember 1-től 2020.május 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2.  

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása. Vegyes óvodai csoportban végzett nevelői munka.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Főiskola, óvodapedagógus,  
�         Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai 

tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

�         Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, megbízhatóság, igényes szakmai 
munkavégzés, szervezőkészség,  

�         kommunikációs készség, rugalmasság,  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         motivációs levél  
�         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők 

megismerhetik  
�         fényképes szakmai önéletrajz  
�         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata  
�         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodáné Szöllősi Erika nyújt, a 06-88-
480-032 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda címére történő 

megküldésével (8171 Balatonvilágos, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170-13/2017 , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus.  

�         Elektronikus úton Bodáné Szöllősi Erika részére a vilagosovi@gmail.com E-mail 
címen keresztül  

�         Személyesen: Bodáné Szöllősi Erika, Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Iskola 
utca 2. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az intézményvezető és az intzményvezető-helyettes bírálja el. A pályázat kiírója 
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.balatonvilagos.hu - 2018. július 4. 
�         www.vilagosovi.hu - 2017. július 4. 
�         Világosi Hírmondó helyi újság - 2017. július 31. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Óvodapedagógus diploma hiányában a munkakör abszolutóriummal (nyelvvizsga hiányában) is 
betölthető.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vilagosovi.hu honlapon 
szerezhet.  
  
 


