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Mezőnyárádi Óvoda és Konyha

a "KÖzalkalmazottak jogállásáről szőló" 1992, évi XXX|ll. törvény z}tA, § alapján
pályázatot hirdet

Mezőnyárádi Óvoda és Konyha

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határ ozatl a n id ej ű köza l ka l ma zotti j ogv i szony

Fog lalkoztatás jel lege:

Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:

Borsod-AbauyZemplén megye,3421 Mezőnyárád, Szent lstván király út 69.

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

Bölcsődei dajka feladatok elvégzése a munkaköri leírás szerint.

llletmény és j uttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992, évi XXX|ll, törvény rendelkezései az irányadók.

Pál-yázati feltételek:

, középfokú képesítés, kisgyermekgondozó- nevelői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazoIások:

' Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másotata, erkölcsi
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör legkorábban 2017, szeptember 1. napjától tölthetó be.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Sándorné nyújt, a
3Ol7 56-2828 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:, Postai úton, a pályázatnak a Mezőnyárádi Óvoda és Konyha címére történó
megküldésével (3421 Mezőnyárád,, Szent lstván király út 69, ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
6612017. , valamint a munkakör megnevezését. Bölcsődei dajka.. Személyesen: Tóth Sándorné, Borsod-Aba$-Zemplén megye, 3421
Mezőnyárád,, Szent lstván király út 69. .

A pá|yázat elbírálásának módja, rendje:

l ntézmén yv ezető döntése alapján

A pályázat elbírálásának határideje:2O17. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

, Mezónyárádi Óvoda és Konyha hirdetőtáblája - 2017. augusztus 5.

A KÖZGÁllÁS publikátási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási lntézet (NKl). A pályázati kiírás
a munkáltató álta| az NKl részére megküldött adatokat tarlalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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