
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg 

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

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája 

tagóvodavezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán utca 15. 

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

A tagóvoda szakszerű és törvényes működtetése. Részvétel az intézményi vezetőség munkájában, a 

munkaköri leírás szerint. Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életre történő felkészítése. Az óvoda 

hagyományainak ápolása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 főiskola 

 óvodapedagógus, közoktatási vezető, óvodapedagógusi - legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat, Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatása, magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség 

Elvárt kompetenciák: 

 Felelősségtudat, kapcsolattartás, kapcsolatépítés, etikus hozzáállás, problémamegoldás, 

kreativitás 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak kezeléséhez hozzájárul, harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot. 

A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg címére történő 

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.25-80/2020. , valamint a munkakör 

megnevezését: tagóvodavezető. 

•   Elektronikus úton Kása Istvánné részére a urhajosovi@gmail.com E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         zalaegerszeg.hu  

•         ZalaEgerszeg újság  

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 23. 

 

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. 


