
Gyógypedagógus_17. kerület 

Munkáltató neve: Rákosmenti Egyesített Bölcsődék 
címe: 1173 Budapest, Kaszáló u. 50. 
telefonszáma: 0612004622 
e-mail címe: kozpont@rakosmentibolcsodek.hu 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet: Földiné Nagy Andrea, +36203943202, 
szaktanacsado@rakosmentibolcsodek.hu 

 
A meghirdetett munkakör elnevezése: gyógypedagógus 
 

Foglalkoztatás jellege: 

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

 
A munkavégzés helye:  

A Rákosmenti Egyesített Bölcsődék telephelyei 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
SNI gyermekek fejlődésének támogatása 
 
Jogállás, illetmény, juttatás: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) munkakörhöz kapcsolódóan a pályázó javadalmazására 
a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a 
pedagógusok előmeneteléről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabály az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
Főiskola, gyógypedagógus szakképzettség 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és egészségügyi alkalmasság 
• Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

Elvárt kompetenciák, készségek: 
 

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 
2020. november 02. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges 
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolata 
• fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet, valamint annak 
igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (alkalmazás esetén kérjük az 
eredeti hatósági bizonyítványt leadni), vagy az igénylés igazolása 

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: Elektronikus úton Földiné Nagy 
Andrea szaktanacsado@rakosmentibolcsodek.hu részére 2020. október 26.-ig. 
  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020.10.30. 

 
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 
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