
Kisgyermeknevelői állás_Sülysáp 

Munkáltató neve: Gólyahír Bölcsőde 
 
címe: 2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1. 
telefonszáma: 0629436304 
e-mail címe: bolcsode@sulysap.hu 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon):  

Danyi Zsuzsanna intézményvezető a 06-29/436-304-es telefonszámon 

 
A meghirdetett munkakör elnevezése: 

Kisgyermeknevelő 
 

Foglalkoztatás jellege : 

- Határozatlan időre / Határozott időre 2022. 03.31.-ig szóló kinevezés/szerződés 
- Teljes munkaidős (8 órás) / Részmunkaidős ……  órás állás 

 
A munkavégzés helye: 
2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1. 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
Bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek (20 hetes – 3 éves) napközbeni ellátása,                                           
szakszerű gondozása és nevelése, dokumentumok vezetése 
 
Jogállás, illetmény, juttatás: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv-nek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet és  Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az  önkormányzatnál és 
intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) számú önkormányzati 
rendelete rendelkezései az irányadóak 
 
Pályázati feltételek: 

- középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi) 

- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések 

valamelyike:  

  

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 

bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és 

kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),  

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  

kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), 

csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) 

vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, 

pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális 

szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) 

- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) 

képesítéssel rendelkező személy esetén] 
   

- Magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni)  

- egészségügyi alkalmasság 
 
 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
1 év szakmai tapasztalat 
 

Elvárt kompetenciák, készségek: 
 

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 
2020. év. január hó 01. nap 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

fényképes szakmai önéletrajz 
 - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele) 
 - végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata 

- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn 

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 
postai úton vagy személyesen: Gólyahír Bölcsőde 2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 

1. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
2/2019., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő-, gondozó. 

– - elektronikus úton a bolcsode@sulysap.hu e-mailcímre megküldve. 
 

            Benyújtás határideje: 2019.12.08. 
  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az 
intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk 
alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró fenntartja a 
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2019.12.15. 
 
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 


