
Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

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

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Hősök tere 2.

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

3-7 éves korú óvodások nevelése, fejlesztése, fejlődésének nyomon követése, mérése,
értékelése, hagyományok ápolása. Együttműködés a szülőkkel. Pedagógiai tervezés,
értékelés, adatnyilvántartás. Konstruktív, együttműködő részvétel a nevelőtestület és a
közalkalmazotti közösség munkájában.

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 Windows NT/2000/XP,
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• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolat, szakmai önéletrajz,
erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szrnka  Anna  nyújt,  a
06303698738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda címére történő

megküldésével (2510 Dorog, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 682/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy
• Elektronikus úton Szrnka Anna részére a szrnka.anna0529@gmail.com E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok  megismerése,  kiírásnak megfelelő  pályázatok  közül,  kiválasztás  alapján,
személyes interjúra  történő behívás telefonon vagy e-mailben.  Döntés,  majd  pozitív
elbírálás esetén kiértesítés e-mailben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2026. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.dorog.hu - 2021. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Korszerű,  3  csoportos  óvoda,  12  fős  munkatársi  közösség.  Mozgás,  zene,  tánc,
egészség és környezettudatos nevelés központú pedagógiai munka.

Nyomtatás
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