
Eszterlánc Óvoda -Hajdúsámson

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eszterlánc Óvoda -Hajdúsámson 
 

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17.

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

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középfokú képesítés,
•         Érettségi
•         Magyar állampolgárság, büntetetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ildikó nyújt, a 06-52-200-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eszterlánc Óvoda -Hajdúsámson címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson,

Kossuth út 11-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.62/2017. ,
valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megadottaktól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Pályázat
benyújtásakor erkölcsi bizonyítványra van szükség, ha ez nem áll rendelkezésre akkor a kérelmezésre vonatkozó postai



feladóvevényt szükséges csatolni. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyílvánitja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.eszterlancovi.hu - 2017. július 20.
•         www.hajdusamson.hu - 2017. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikertelen pályázók esetében amennyiben visszakérik pályázati anyagukat, kérem válaszborítékot mellékeljenek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


