
Kisgyermeknevelő_KEB 

Munkáltató neve: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
 
címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 
telefonszáma: 06-1-262-1041 
e-mail címe: allas.kobanyaibolcsodek@gmail.com 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): 
Thuróczy Dóra,                                  
06-1-262-1041 
A meghirdetett munkakör elnevezése: kisgyermeknevelő 
 

Foglalkoztatás jellege: 

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

A munkavégzés helye:  
Budapest, X. kerület 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok:  
Ha szeretnél egy fiatal csapat tagja lenni és kellően motivált, lelkes, munkádban kitartó vagy, akkor 
várjuk jelentkezésed. Bölcsődéinkbe keresünk energikus, jókedvű, megbízható, egyedül és 
csapatban is dolgozni tudó kisgyermeknevelőt! Felelősségteljes és következetes legyen! 
Munkájára és környezetére igényes, jó kapcsolatteremtő a gyermekekkel, szülökkel, a 
munkatársakkal egyaránt. 

 
Jogállás, illetmény, juttatás:  
Közalkalmazotti jogviszonyban. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az állásinterjú során megbeszéltek az 
irányadók. 
Mindenki szeretne végre biztos munkahelyet, ahol rendesen kifizetik, tisztességesen bánnak 
vele és megbecsülik. Ezt mi tudjuk vállalni. 

 
Pályázati feltételek:  
Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) / főiskolai csecsemő-és kisgyermeknevelő végzettség 
és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének II/2.1 pontjában kisgyermeknevelőre 
vonatkozó felsorolt szakirányú végzettségek valamelyike. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - 
 

Elvárt kompetenciák, készségek: - 
 

A munkakör betöltésének tervezett időpontja:  
elbírálást követően azonnal 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
Motivációs levél 
Szakmai önéletrajz 
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek 
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
A pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 
megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja:  
Benyújtás határideje: 2020. augusztus 19. 
Pályázatot az alábbi email és postai címre várjuk:  
allas.kobanyaibolcsodek@gmail.com 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 
  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Benyújtott iratok alapján 
kiválasztás, majd előre egyeztettet időpontban történő személyes meghallgatás után elbírálás 
 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. augusztus 31. 

 
 


