A Zalaszántói Kópékuckó Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
óvodai dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8353 Zalaszántó Zrínyi utca 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai dajka feladatok a munkaköri leírásban foglaltak szerint:
- óvodapedagógus irányításával gyermekgondozási feladatok ellátása;
- az óvodapedagógus zavartalan munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése,
az étkezések előkészítése, tálalókonyhai és mosogatási feladatok elvégzése, ágyazással
kapcsolatos feladatok ellátása;
- technikai, higiéniai és takarítási feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Középfokú végzettség, óvodai dajka képesítés
- A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 2. melléklete szerinti, érvényes
Egészségügyi nyilatkozat
- Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Óvodai dajkaként szerzett szakmai tapasztalat
- Zalaszántói lakóhely
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes önéletrajz,
- iskolai végzettséget, óvodai dajka képesítést igazoló okiratok másolata,
- A Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés a)-d) pontokban foglaltaknak megfelelő, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok a
pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör: 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Zoltánné intézményvezető nyújt, a
06306288871 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaszántói Kópékuckó Óvoda címére történő megküldésével
(8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: ZSZ/251/2021., valamint a munkakör
megnevezését: óvodai dajka.
- Elektronikus úton Fekete Zoltánné óvodavezető részére kopekuckoovoda@gmail.com
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson
vesznek részt. Az intézményvezető a pályázókat írásban tájékoztatja a döntéséről.
A munkavégzés helye: Zalaszántói Kópékuckó Óvoda 8353 Zalaszántó, Zrínyi utca 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
kozigallas.gov.hu – 2021. június 14.
www.zalaszanto.hu honlapon - 2021. június 14.
a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2021. június 14.
Zalaszántó község hirdetőtáblái - 2021. június 14.
Zalaszántó, 2021. június 8.

Fekete Zoltánné
intézményvezető

