
Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda  

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

pályázatot hirdet 

Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda  

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodája 

 

pedagógiai asszisztens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 25-29.  

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

Pedagógiai munkát közvetlen segítő munkakörben a vonatkozó törvények és az intézmény 

szabályozó dokumentumai szerinti munkavégzés. Az intézmény alkalmazotti körének 

tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és 

technikai dolgozóival összhangban végzi munkáját, törekszik az egymást segítő, tisztelő 

emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyerekek egészséges testi és mentálhigiénés 

környezetének kialakításában. A dokumentumok vezetésében precíz.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens vagy gyógypedagógiai asszisztens,  

        kisgyermek nevelésben szerzett intézményi tapasztalat - Legalább 5 év feletti 

     szakmai tapasztalat,  

        Személyes adatokat tartalmazó hatósági igazolványok másolata.  

Elvárt kompetenciák:  

      Kiváló szintű kommunikáció, és kapcsoltat teremtés,  



Előnyt jelentő kompetenciák:  

      Jó szintű számítógép kezelői ismeretek  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  

      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

kezeléséhez 

   hozzájárul, harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot  

      Hatósági erkölcsi bizonyítvány  

     Szakmai önéletrajz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 22.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novákné Borsos Ildikó nyújt, a 

30/991-39-86 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda címére történő 

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-164/71-2018 , valamint a munkakör 

megnevezését: pedagógiai asszisztens.        

Személyesen: Vaspöri Anita, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Határidőig beérkezett pályázatokat fogadunk el. Pályázati kiírás alapján előírt követelmények 

szerint bizottság dönt. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs. A pályázati anyagok 

átvétele 2018. augusztus 15. napig a benyújtás helyszínén biztosított. Az át nem vett pályázati 

anyagokat ezt követően megsemmisítjük.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23.  
 


