
Jászfényszarui Napfény Óvoda

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

1 fő Pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  2022.  augusztus  22-ig  tartó  határozott  idejű
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos u.
4. 

A  munkakörbe  tartozó,  illetve  a  vezetői  megbízással  járó  lényeges  feladatok:  Az
óvodapedagógusok  nevelő-oktató  tevékenységének  segítése  a  munkaköri  leírásnak
megfelelően. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazotti 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

- Középfokú képesítés, OKJ-s szakmai képesítés

- Magyar állampolgárság

- Büntetlen előélet

Előnyt jelent:

- Gyermekszeretet

- Megbízhatóság

- Együttműködési készség 

- Angol nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

- Fényképes szakmai önéletrajz

- Motivációs levél
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- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- A pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a 
pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 
betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 23. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázattal kapcsolatos további információt Klippánné Jáger Melinda nyújt, a 06 30 468-
0216-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton: Jászfényszarui Napfény Óvoda 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. u. 4 címre történő
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 54/2021, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógia asszisztens  

Elektronikus úton: napfenyovoda@jaszfenyszaru.hu e-mail címen keresztül Klippánné Jáger 
Melinda igazgató részére

Személyesen: Klippánné Jáger Melinda, 5126 Jászfényszaru, Kossuth L. u.4. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 04.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Jászfényszaru Város Önkormányzat honlapja

- Jászfényszarui Napfény Óvoda honlapja
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