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Megtekintés

Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

óvodatitkár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3432 Emőd, Geleji utca 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodatitkári feladatok teljes körű ellátása, intézményi nyilvántartások vezetése,
adminisztráció és ügyviteli feladatok ellátása. Iratkezelés, irattározás, leltározás,
intézményi levelezés, szigorú számadású nyomtatványok kezelése. KIR nyilvántartás
vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Ügyintéző képesítés,
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=558202
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Adminisztratív munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
•

Kiváló szintű együttműködési készség, pontosság, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matiz Csilla nyújt, a
+36307859082 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde címére
történő megküldésével (3432 Emőd, Geleji utca 21. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 163/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.
• Elektronikus úton oviemod@gmail.com részére a oviemod@gmail.com E-mail
címen keresztül
• Személyesen: Matiz Csilla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3432 Emőd, Geleji
utca 21. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.oviemod.hu - 2021. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oviemod.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 19.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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