Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dargay Attila Gyermekvarázs Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Mátyás király út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődés korú kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani
alapelvek figyelembevételével. A csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi és szociális
fejlődésének elősegítése együttműködésben a családokkal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Emelt szintű szakképesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ) kisgyermekgondozó-nevelői (OKJ),
csecsemő-és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő és
gyermekgondozó (OKJ)
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, csecsemő és kisgyermeknevelő (BA),
 Kisgyermeknevelő munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:






Önálló, precíz felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
Bölcsődei módszerek magas szintű alkalmazása,
Jó kommunikációs készség,
Szakmai ismeretek alkalmazásának képessége, továbbfejlesztése,
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz
 Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális - gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-c)
pontja)
 Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 12
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné Vasvenszki Judit nyújt, a 06/46-391264-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde
címére történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Mátyás király út 4.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/32022 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.


Elektronikus úton Gálné Vasvenszki Judit részére a nyekiovi@nyekladhaza.hu Email címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat részeként benyújtandó iratok hiányos megküldése esetén benyújtott pályázat
érvénytelen. Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely tartalmi és formai
követelményeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

