
 

 

 MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

     a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 

552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében 

 

 

Dunaszerdahely Város 

 

p á l y á z a t o t    h i r d e t  

az „Óvodai Szolgáltatóközpont”, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal szervezeti egysége 

vezetői tisztségének betöltésére 

 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

• II. fokú pedagógiai szakirányú főiskolai végzettség 

• minimum 5 éves pedagógiai szakmai gyakorlat  

Egyéb feltételek: 

• feddhetetlenség, 

• a szlovák és magyar nyelv ismerete, 

• jó kommunikációs képességekkel való rendelkezés, rugalmasság, önálló munkavégzés 

képessége, megbízhatóság, precizitás, jó szervező és irányító képesség, csapatmunka, 

• az oktatás területén szerzett metodikai irányítással kapcsolatos szakmai gyakorlat 

előnyt jelent, 

• az iskolákkal és iskolai intézményekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete, 

• számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook, internet….) 

• új ismeretek és tapasztalatok szerzése iránti nyitottság. 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:  

• írásbeli kérelem a meghirdetett pályázatra, 

• szakmai önéletrajz az eddig szerzett szakmai gyakorlat rövid leírásával, 

• a legmagasabb végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata, egyéb 

végzettséget igazoló okirat másolata, 

• orvosi igazolás az egészségügyi alkalmasságról, 

• beleegyező nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati 

időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény és későbbi 

módosításai értelmében. 

A pozíció betöltésének időpontja: 2020. március 1. 

Munkabér: alapbér 1044 euró, a vezetői tisztség betöltéséért járó juttatás és a teljesítménybér 

a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal alkalmazottainak munkabérezési rendje alapján 

A jelentkezést legkésőbb 2020. február 7-ig kell kézbesíteni postai úton a Dunaszerdahely 

Városi Hivatal, Fő utca 50/16, címre lezárt borítékban és kérjük feltüntetni: „Pályázat – 

Óvodai Szolgáltatóközpont – vezetői tisztség” vagy személyesen a Dunaszerdahely Városi 

Hivatal, Fő utca 50/16, címen található iktatójába. 



A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a meghallgatás időpontjáról és 

helyszínéről írásban értesítjük.  

További információk a következő telefonszámon szerezhetők: 031/590 39 19  

  

Kelt, Dunaszerdahelyen, 2020. január 15. 

     

 

 

 

 

        Dr. Hájos Zoltán           

                                                                                                                      polgármester 


