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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUGYI NAGYKÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

pedagógiai asszisztens
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A sikeres pedagógiai munka támogatása az 
óvodapedagógusokkal  együttműködve. A gyerekekkel kapcsolatos gondozási teendők ellátásán 
kívül feladatai a csoportba járó gyermekek személyiségének fejlesztése, sokoldalú fejlődésük 
elősegítése, valamint az egyéni bánásmód érvényesülésének biztosítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

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

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bugyi

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvodában 3 
telephelyen, nyolc csoportban folyik az óvodás korú gyermekek nevelése- oktatása.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): 3 hónap próbaidő. A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a 
bugyiovoda@gmail.com címre illetve személyesen Bodnár Sándorné óvodavezető részére a 2347 
Bugyi, Sport utca 1. címen.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Oktatás, tovább nem bontható, pedagógiai asszisztens
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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:

- Hatékony munkavégzés (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

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: 2023.05.15. 00:00

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

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.31.

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.


