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

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Arany János út 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai és módszertani
alapelvek figyelembevételével. Szeretetteljes, elfogadó környezet kialakítása, melyben
a kisgyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődése biztosított.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.melléklete szerinti
képesítés,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
A pályázó nem állhat a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
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Nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos
bűncselekmény elleni eljárás, illetve nem szünetel a szülői felügyeleti joga a
gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, illetve a szülői felügyeleti jogát a
bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

Gyermekközpontúság,
Kommunikációs készség,
Csapatmunkára való képesség,
Megbízhatóság,
Felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•
•

Szakmai életrajz
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
90 napnál nem régebbi speciális hatásági erkölcsi bizonyítvány: a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 10/A.
paragrafus (1 )bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem
állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997.évi XXXI. törvény 10/A. paragrafusának (1) bekezdés a)-d) pontja
szerint meghatározott kizáró ok nem áll fenn
Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sallai Kinga nyújt, a
0632341424 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jobbágyi Tipegő Bölcsőde címére történő
megküldésével (3063 Jobbágyi, Arany János út 19. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
• Elektronikus úton Sallai Kinga részére a jobbagyitipegobolcsode@gmail.com
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.jobbagyi.hu - 2021. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója
nyilvánításához.
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