
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda 
                        

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

Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda 
 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4. 

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

óvodai nevelés 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, óvodapedagógus, 
         óvodai nevelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
         ECDL Start 
         B kategóriás jogosítvány, 
         magyarállampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Főiskola, óvodapedagógus, 
         gyermeknevelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
         kiváló kommunikációs készség - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
         empátia, 

Elvárt kompetenciák: 



         Jó szintű Jó szakmai felkészültség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 
dokumentum másolata és nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt BorosLászlóné nyújt, a 
06703290349 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda címére 

történő megküldésével (5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 4. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
220/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

         Elektronikus úton Boros Lászlóné részére a tszolosovoda@gmail.com E-
mail címen keresztül 

         Személyesen: Boros Lászlóné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 
Tiszaszőlős, Szabadság tér 4. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

az óvoda vezetőjével történő személyes beszélgetés által, 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 6. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         a tiszaszőlősi önkormányzat honlapján - 2020. január 13. 

  
  

 


