
Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda
                        

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

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda 

2 fő óvodai dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. 
Tolna megye, 7150 Bonyhád, Perczel M. utca 27/B. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása és a pedagógiai tevékenység segítése munkaköri leírás szerint. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

 Középfokú képesítés, 
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
 egészségügyi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 óvodai dajka végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák: 
 gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési készség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes önéletrajz 
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén) 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 6. 
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: 312/2021. , valamint a munkakör 
megnevezését: 2 fő óvodai dajka.

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok alapján, a munkáltatói jog gyakorlója dönt, 
mérlegelés alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat eredményéről minden pályázó 
értesítést kap. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         www.varazskapuovoda.hu - 2021. június 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, 
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi vagy anyagi következmény 
nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.varazskapuovoda.hu honlapon szerezhet. 


