
Bóbita Óvoda 
                           

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

 
Bóbita Óvoda 

 
óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                       
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Bács-Kiskun megye, 6235 Bócsa, Óvodaköz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
3-7 éves gyermekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, amelyet a 
Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                       
Pályázati feltételek: 
•         Főiskola, óvodapedagógus, 
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•         magyar állampolgárság 
•         büntetlen előélet 
•         cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Főiskola, óvodapedagógus, 
Előnyt jelentő kompetenciák: 
•         Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, gyermekközpontúság, szervezési és 
együttműködési készség, empátia, toler 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•         végzettséget igazoló okiratok másolata 
•         szakmai önéletrajz 
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló 
irat 
•         motivációs levél 



•         nyilatkozat a pályázat tartalmának és személyes adatainak az 
elbírálásban részt vevők általi megismerhetőségéről és kezeléséről 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun-Szabóné Zsikla Judit 
Csilla nyújt, a 06703310771 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Bóbita Óvoda címére történő megküldésével 
(6235 Bócsa, Óvodaköz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2022 , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus. 
•         Elektronikus úton Kun-Szabóné Zsikla Judit Csilla részére 
a bocsaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül 
•         Személyesen: Kun-Szabóné Zsikla Judit Csilla, Bács-Kiskun megye, 6235 
Bócsa, Óvodaköz 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
intézményvezető saját hatáskörben A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás 
eredménytelennek nyilvánítási jogát. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         www.bocsa.hu - 2022. július 4. 
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