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Munkáltató neve: Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 
 
címe: 1173 Budapest, Kaszáló u. 50. 
telefonszáma: 06-1-200-46-22 
e-mail címe: kozpont@rakosmentibolcsodek.hu 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): 
Földiné Nagy Andrea szaktanacsado@rakosmentibolcsodek.hu 
 

A meghirdetett munkakör elnevezése: 
kisgyermeknevelő 

 

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

A munkavégzés helye: 
1. Gólyafészek Bölcsőde 1173 Budapest, Kaszáló u. 50. 
2. Nefelejcs Bölcsőde 1172 Budapest, Dormánd u. 21. 
3. Csibe Bölcsőde 1173 Budapest, Újlak u. 112. 
4. Kippkopp Bölcsőde 1173 Budapest, Lázár Deák u. 15-17. 
5. Mirr Murr Bölcsőde 1173 Budapest, Gyökér u. 5. 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése. 
Jogállás, illetmény, juttatás: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, BA végzettség esetén, 326/2013. (VIII.30.) a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről  szóló Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 
Kisgyermeknevelő munkakör képesítési követelményeinek megfelelő végzettségek: 

• 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) 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
főiskolai végzettség, csecsemő-és kisgyermeknevelő BA 
Elvárt kompetenciák, készségek: 
Elhivatottság, empátia, kiváló kommunikációs készség, szervezési, együttműködési 
készség. 
A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 
 munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló dokumentumok 
másolata. 
A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 
2020. augusztus 31.-ig. 
Elektronikus úton Földiné Nagy Andrea részére a 
szaktanacsado@rakosmentibolcsodek.hu e-mail címen keresztül. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
– az önéletrajz, motivációs levél, dokumentumok alapján 
– személyes találkozó alapján történik 
A pályázat elbírálásának határideje:  
2020. szeptember 11.  
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 
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