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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUGYI NAGYKÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri 
leírás alapján. Óvodás korú gyermekek gondozása, nevelése az óvoda Pedagógiai Programjának 
megfelelően, vegyes korcsoportú csoportban.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi 
erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Váltásos, 
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bugyi

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bugyi nagyközség Budapesttől 40 km-re található. Az 
óvoda önkormányzati fenntartásban, három telephelyen, nyolc csoporttal működik.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a bugyiovoda@gmail.com 
címre vagy személyesen Bodnár Sándorné óvodavezető részére 2347 Bugyi, Sport utca 1. címen.

Cafetéria, bankszámla költségtérítés biztosított. Többletfeladatok vállalása esetén munkáltatói 
döntésen alapuló kiegészítés lehetséges.

Próbaidő: 3 hónap.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése, 
Óvodapedagógus
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Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- motivációs levél

- önéletrajz

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.16. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Intézmény honlapja, Bugyi Nagyközségi 
Önkormányzat honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


