
Szigligeti Napköziotthonos Óvoda  

                         

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

pályázatot hirdet 

Szigligeti Napköziotthonos Óvoda  

 

óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8264 Szigliget, Kossuth utca 51.  

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

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyermekek nevelése, fejlesztése. Pedagógiai szakmai 

feladatok törvényi előírás szerint, adminisztratív teendők, egyéb, a pedagógiai munkával 

összefüggő feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, Óvodapedagógus végzettség,  

• Magyar állampolgárság  

• Büntetlen előélet  

• Cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Szakmai tapasztalat  

• Innovatív gondolkodás, változásokhoz való pozitív hozzáállás, önképzés igénye  

 



Elvárt kompetenciák:  

• Kiváló szintű hivatástudat,  

• Precíz, igényes munkavégzés,  

• Alkalmazkodó, toleráns magatartás, erkölcsi tartás,  

• Fejlődésre való készség,  

• Csapatmunka,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes önéletrajz  

• Büntetlen előéletének igazolása 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány bemutatásával, ellenőrzés céljából, hogy nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt  

• Motivációs levél  

• Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata  

• Nyilatkozat a pályázótól arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati 

eljárásban a személyes adatainak kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azt harmadik 

személy megismerhesse  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szamosyné Gellén Mária nyújt, a 

0670/315-2418 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Szigligeti Napköziotthonos Óvoda címére történő 

megküldésével (8264 Szigliget, Kossuth utca 51. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/706-1/2022 , 

valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  

• Elektronikus úton a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda részére a 

ovodaszigliget@gmail.com E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálására a Kjt. 20/A.§-ban, valamint a 326/2013. (VII.30.) Korm. rendeletben 

meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A teljes munkaidős, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony - a Kjt. 21/A. (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap 

próbaidő kikötésével történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.hegymagas.hu 

• www.badacsonytordemic.hu 



• www.szigliget.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat benyújtási határideje 2022. június 30. napja, postai úton történő benyújtás esetén e 

határidőig be kell érkezni a pályázatnak.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigliget.hu honlapon 

szerezhet.  

  

  

 


