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Tatabányai Egyesített Bölcsődék

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

pályázatot hirdet

Tatabányai Egyesített Bölcsődék 
Sárberki Bölcsőde

  
Tagintézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.10.01.-2026.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 501.

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

Kisgyermeknevelői feladatok, gyermek élelmezés, technikai személyzet munkájának
irányítása. A vezetői dokumentáció teljeskörű elkészítése, beszámoló készítés,
adatszolgáltatás, új dolgozók szakmai felügyelete, rendezvények megszervezése,
együttműködés a TEB vezetőivel. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki
Bölcsőde munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése,
a bölcsőde működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése, a
családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának szakszerű
nevelésével, gondozásával kapcsolatos feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Kisgyermeknevelő,
•         Szociális vagy köznevelési ágazatban szerzett szakmai és vezetői gyakorlat -

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
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•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, Bármely szakos pedagógus/szociálpedagógus és kigyermeknevelő .,
•         Bölcsődében eltöltött szakmai múlt - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Együttműködő képesség,
•         Kiváló szintű Kommunikációs készség,
•         Kiváló szintű Konfliktuskezelő képesség,
•         Kiváló szintű Szociális érzékenység,
•         Kiváló szintű Szakmai ismeretek,
•         Jó szintű Önképzési-tanulási hajlandóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz
•         Képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata
•         A bölcsődevezetésre, a szakmai munka fejlesztésére vonatkozó program
•         Erkölcsi bizonyítvány
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes

adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy

korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tünde nyújt, a
06305795088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Egyesített Bölcsődék címére történő

megküldésével (2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-647/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: Tagintézményvezető, Kisgyermeknevelő.

•         Személyesen: Farkas Tünde, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya,
Mártírok útja 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három tagú Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

 
 

Nyomtatás


