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 A Kiskőrösi Óvodák 
                        

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

 

Óvodapedagógus 
munkakör betöltésére 

 

Közalkalmazotti jogviszony: 

 Határozott idejű 2017.09.01.-2018.08.31. (szülési szabadság letelte) - ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony  

 Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Kiskőrösi Óvodák 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodai nevelés - munkaköri leírás szerint.  
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:    

 Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség,  

 Büntetlen előélet, cselekvőképes  

 Magyar állampolgárság  
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz  

 Nyilatkozat személyes adatainak pályázattal összefüggő kezelés hozzájárulásához  

 Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

 Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
 

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. augusztus 21. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 

Elektronikus úton Halász Ágnes részére a 
ovodatitkar@kiskorosiovodak.hu e-mail címen keresztül 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25. 
 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
 kiskorosiovodak.hu honlapon szerezhet. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. 

Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen 

jogcímen nem érvényesíthet. 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz 

 

Alulírott, ……………………….…………………………………………….…………. (név) 

……………………….………………………………………………….…. (szül. hely és 

idő) …………………………………………………………………………..…….… (anyja 

neve), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 

Kiskőrösi Óvodák által meghirdetett Óvodapedagógusi munkakörre benyújtott 

pályázati anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim 

kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára. 

Emellett hozzájárulok a benyújtott teljes pályázati anyagom sokszorosításához, 

továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez). 

Kelt: …………..………………… 

………………………………………..………….. 
(aláírás) 
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