
 

Települési Önkormányzat Gógánfa, Gógánfai Tündérker t Óvoda 

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

pályázatot hirdet

Települési Önkormányzat Gógánfa, Gógánfai Tündérker t Óvoda  
 

óvodapedagógus  

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony id ıtartama:

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidı 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8344 Zalaerdıd, József A. utca 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ıi megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése, SNI-s gyermekek 
integrációjának segítése, az iskolai életmódra való felkészítése, az Óvodai nevelés 
Országos Alapprogramjára épülı helyi nevelési program alapján. 

Illetmény és juttatások:

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

�         Fıiskola, óvodapedagógus, 
�         magyar állampolgárság 
�         bőntetlen elıélet 
�         cselekvıképesség 
�         4 hónap próbaidı vállalása 

Elvárt kompetenciák: 

�         elkötelezettség az óvoda iránt, megbizhatóság, önálló munkavégzés, 
együttmőködési készség, 
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�         lelkiismeretesség, tolerancia, empátia, 
�         gyermekszeretı, kreatív, rugalmas, alkalmazkodó, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

�         fényképes szakmai önéletrajz 
�         iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata 
�         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
�         a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthet ıségének id ıpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. december 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Damjanovics József 
polgármester nyújt, a 06-87/457-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
�         Postai úton, a pályázatnak a Települési Önkormányzat Gógánfa, Gógánfai 

Tündérkert Óvoda címére történı megküldésével (8346 Gógánfa, Deák 
Ferenc utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplı azonosító számot: 2951/3/2013. , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

�         Személyesen: Damjanovics József polgármester, Veszprém megye, 8346 
Gógánfa, Deák Ferenc utca 23. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követıen a kiválasztott jelöltek személyes interjú keretében 
meghallgatásra kerülnek. Valamennyi pályázó értesítve lesz a pályázat eredményérıl. 
A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2013. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje: 

�         Gógánfa község honlapja (www.goganfa.hu) - 2013. december 2.
�         Zalaerdıd község honlapja (www.zalaerdod.hu) - 2013. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:  

A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás 
napját. Igény esetén, a környezı önkormányzatok valamelyike tud biztosítani szolgálati 
lakást. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 
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A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás 
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
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