
 

Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda  

                         

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

pályázatot hirdet 

Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda  

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda  

 

óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.  

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

Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történő felkészítése egyéni differenciált 

fejlesztéssel a szabályozó dokumentumok előírása szerint. Részvétel a nevelőtestület, 

alkalmazotti közösség munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,  

         Megfelelő iskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet igazolása-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  



Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló szintű Másság elfogadása, tolarencia, szakmai igényesség, 

kommunikációs, együttműködőképesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Megfelelő iskolai végzettség, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy 

megismerheti a pályázati anyagot.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pődörné Hajdu Ibolya intézményvezető 

nyújt, a +3630/9913986 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére 

történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-179/42-2021 , 

valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati kiírásban előírt követelmények szerint bizottság dönt a személyes elbeszélgetést 

követően. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs, a pályázatok átvétele 2021. július 09. 

napig biztosított.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 7.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos honlapja - 2021. június 14. 

         Zalaegerszeg Hetilap - 2021. június 14. 

  

  

 


