
 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 
                        

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

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda  
 

Óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű előreláthatólag 2017.01.25. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7354 Váralja, Kossuth utca 118. 

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, Óvodapedagógus végzettség, 
         Szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, képzettséget igazoló 
dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat 
esetén) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Klára nyújt, a 06-
74/451-119 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
215-1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus. 

         Elektronikus úton Horváth Klára részére a varazskapuovoda@gmail.com 
E-mail címen keresztül 

         Személyesen: Horváth Klára, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi 
tér 3. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázat(ok)ból kiválasztott pályázó(k) szóbeli meghallgatását követően 
döntéshozatal az állást betöltő személyéről. A pályázat eredményéről minden 
pályázó e-mailben értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Bonyhád Város honlapja www.bonyhad.hu - 2014. július 8. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati 
kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 


