
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde  

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

pályázatot hirdet 

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde  

Óvoda 

 

Óvodapedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020.07.23. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1022 Budapest, Barsi utca 3.  

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

A pedagógiai program alapján magas színvonalú szakmai munkavégzés óvodapedagógusi 

munkakörben.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, Óvodapedagógus,  

         Az óvodapedagógia területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló szintű A pedagógus kompetenciák megléte,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         Szakmai életút, fényképes önéletrajz, szakmai végzettséget és egészségügyi 

alkalmasságot igazoló okiratok, hatósági, erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 19. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Ibolya nyújt, a +3613267780 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Akadémiai Óvoda és Bölcsőde címére történő 

megküldésével (1022 Budapest, Barsi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AOB/488/1/2019 , valamint a 

munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.  

vagy 

         Elektronikus úton Elek Ibolya részére a gazdasagi@aob.hu E-mail címen 

keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Háromtagú szakmai bizottság választja ki a pályázók közül a szóbeli meghallgatásra javasolt 

jelölteket. A meghallgatást követően a bizottság javaslatot tesz az intézményvezetőnek a 

pályázat nyertesének személyére.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.mta.hu - 2019. június 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltatóval kapcsolatos lényeges információk megtalálhatók a www.aob.hu honlapon.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aob.hu honlapon szerezhet.  
  
 


