
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
 

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Baross utca 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenysége során gondozza a rábízott gyermekeket, valamint nevelési feladatokat
lát el. Különböző fejlesztő tevékenységet végez, foglalkozásokat vezet, amelyek
hozzájárulnak a gyermekek fizikai, mentális és szociális fejlődéséhez.

Illetmény és juttatások:

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

•         Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő,
•         Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozásában szerzett - 1 év alatti

szakmai tapasztalat,



•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

•         Elhivatott, felelősséget vállaló, kötelességtudó,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kreatív, empatikus, játékos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata.
•         Sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati

anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék címére történő

megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 112. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20221021 ,
valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

és
•         Elektronikus úton Kis Katalin részére a munkaugy@bolcsode-bp08.hu E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bddsz.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 



 

Nyomtatás


