
Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Balmazújváros  
                         

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

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény  
 

fejlesztı pedagógus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 18.  

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

A pedagógusok munkájának hatékony segítése. Állapot felmérés, diagnosztizálás, alap és 
részképességek felmérése, fejlesztése. A speciális nevelési igényő gyerekek fejlesztése, 
dokumentálása.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Fıiskola,  
�         magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, cselekvı képesség,  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
�         munkakörben szerzett gyakorlati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         Logopédiai, pszichopedagógiai, vagy logopédiával bármely más párosítású 

szakképzettség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



�         önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevelek, tanusítványok másolata, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2010. március 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 22.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/52/370-
316 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 

Balmazújváros címére történı megküldésével (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. 
utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot: 20/2010, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztı 
pedagógus.  

�         Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, 
Kossuth utca 19. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A formailag megfelelt pályázat benyújtója személyes meghallgatáson vesz részt az 
intézményvezetı és az Esélyegyenlıségi referens jelenlétében. A pályázati eljárás rendünknek 
megfelelıen zajlik a pályázati elbírálás  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Balmazújváros Város Önkormányzat honlapja - 2010. február 5. 
�         Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény honlapja (balmazovi.hu) - 2010. február 

5. 
�         Helyben szokásos módon, minden tagintézmény hirdetıjén - 2010. február 5. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A nyertes pályázónak a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmassági orvosi vizsgálat 
megléte.  

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja:  

A pályázati kiírás közzétevıje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 


