
ADATLAP állás közzétételéhez 

Munkáltató neve:  
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár 
címe: 2120 Dunakeszi, Budai Nagy Antal u. 4-8 
telefonszáma: 27/504-021 
e-mail címe: napsugar.dunakeszi@gmail.com 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): Votisky Gabriella 
30/536-8383 

A meghirdetett munkakör elnevezése (pl.: kisgyermeknevelő, élelmezésvezető, stb.): 

kisgyermeknevelő 

Foglalkoztatás jellege (Kérjük, aláhúzással, illetve szám megadással jelöljön): 
- Határozatlan időre / Határozott időre szóló kinevezés/szerződés 
- Teljes munkaidős (8 órás) / Részmunkaidős ……  órás állás 

 
A munkavégzés helye (azt a telephely címet adja meg, ahol a munkavégzés fog történni): 
Napsugár Bölcsőde, 2120 Dunakeszi, Brunszvik u.1. 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
A Napsugár Bölcsődébe keresünk kisgyermeknevelőt, aki az egészséges csecsemő és kisgyermek testi 
és pszichés fejlődésének elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, egészségügyi 
és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a 
kreativitás, és az önállóság alakulását. 

Jogállás, illetmény, juttatás: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú képesítés, Kisgyermeknevelő, 
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státus 
-  Cselekvőképesség, Büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
1-3 év szakmai tapasztalat 
 

Elvárt kompetenciák, készségek: 
- gyermekcentrikusság, türelem, nagyfokú empátia 
- nyitottság, elhivatottság, együttműködési készség 

 

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 

2022. év. augusztus hó 01. nap 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Szakmai önéletrajz 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
- Erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 

- 2022. július 15. 
- Elektronikus úton Votisky Gabriella - bölcsődevezető részére a napsugar.dunakeszi@gmail.com 

E-mail címen keresztül  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A nyertes pályázatot a bölcsődevezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja 
ki, állásinterjút követően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.július 20. 

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


