
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda  

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

pályázatot hirdet 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda  

 

óvodai tagintézményvezető (magasabb vezető)  
munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09.01-2020.08.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
Tolna megye, 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 118.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, 

gazdálkodási, ügyviteli feladatok elvégzését, a tagóvodai dolgozók feladatellátását. Német 

nemzetiségi óvónői feladatok ellátása két nyelven a helyi Pedagógiai Program szerint, 

munkaköri leírás alapján.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 
         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,  

         Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátásában szerzett - Legalább 1-3 

év szakmai tapasztalat,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         pedagógus szakvizsga, intézményvezetői szakképesítés,  

         Vezetői tapasztalap - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  
         Magas színvonalú szakmai felkészültség, jó színvonalú vezetői és nyelvi 

kompetenciák (német nyelv),  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         Szakmai önéletrajz  

         Tagóvoda vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő vezetési program  

         Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen 

előélet valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20. § (2d) és (2e) bek. foglalt feltételeknek való megfelelés igazolására  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez.  

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát az eljárásban résztvevők 

megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovagné Tauth Veronika nyújt, a 

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: 192-6/2015. , 

valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus. 

         Elektronikus úton Lovagné Tauth Veronika részére a ovodatitkar@gmail.com E-

mail címen keresztül  

         Személyesen: Lovagné Tauth Veronika, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi 

tér 3.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a 

település polgármesterével történő egyeztetést követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Bonyhád Város honlapja www.bonyhad.hu - 2015. július 21. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015.07.21. 


