
II. ker. Egyesített Bölcsőde - kisgyermeknevelői állások 

Munkáltató neve: II. kerületi Egyesített Bölcsődék  
címe: 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 32.  
telefonszáma: 201-4083/5  
e-mail címe: andrea.novak@iikeruletibolcsik.hu  
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefonszám) 
Lőrinczné Katona Éva +36-20-415-4945 

 
A meghirdetett munkakör elnevezése: 

5 fő Kisgyermeknevelő 
                                               

Foglalkoztatás jellege: 

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

 
A munkavégzés helye: 
Varsányi bölcsőde, 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 32. (1 fő) 
Pasaréti Bölcsőde 1026 Budapest, Pasaréti u. 41. (2 fő) 
Törökméz Bölcsőde 1022 Budapest, Törökvész u. 22-24. (2 fő) 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 

•  A bölcsődébe járó gyerekek szakszerű nevelése, gondozása, napközbeni ellátása. 
Szeretetteljes, elfogadó környezet kialakítása, melyben a kisgyermekek testi, lelki és 
szociális fejlődése biztosított. Szoros együttműködés a családokkal. 

Jogállás, illetmény, juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazotti 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény rendelkezései és a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete szerint 
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.  

• Egészségügyi alkalmasság  
• Büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• gyermekjóléti alapellátás területén szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat 
Elvárt kompetenciák, készségek: 

 • megbízhatóság,  
 • precizitás, 
 • pontosság,  
 • csapatmunkára való képesség  
 • igényesség, önálló munkavégzésre alkalmasság 

• jó kommunikációskészség 
A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes önéletrajz,  
• motivációs levél 
A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 

A pályázatot a következő e-mail címre várjuk: lorincz.eva@invitel.hu  
Benyújtás határideje: folyamatos  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Előre egyeztetett időpontban történő személyes meghallgatás alapján 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  
folyamatos az állás betöltéséig  
 
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 
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