
Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda 
                        

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

pályázatot hirdet 

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda 
 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2021. május 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. 

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

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban 
végzett nevelőmunkával összefüggő feladatok 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, óvodapedagógus, 
         Büntetlen előélet. 
         Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, vagy aki óvónői 

szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal 
rendelkezik, abban az esetben ha a bizonyítvány, oklevél 
megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus 



munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett (Nkt. 
99.§. (6) bek. b.) pont). 

Elvárt kompetenciák: 

         gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, 
folyamatos önképzés igénye., 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus 
Marianna nyújt, a 06/309914058 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú 

Óvoda címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis 
utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: I/03-201/2020. , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 

vagy 
         Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a 

ady.ovi@zelkanet.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkező pályázatoknál 
sikertelenség esetén felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a 
pályázati anyagot. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         intézmény honlapja 
         Zalaegerszeg újság 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-
belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet. 


