
ADATLAP állás közzétételéhez 

Munkáltató neve: Euro-Diaster Nonprofit Kft. 
címe: 2071 Páty, Munkás tér 20-22. 
telefonszáma: 30/2038777 
e-mail címe: kikeletbolcsi@gmail.com 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): Gurin Zsófia Valéria, 30/2038777 
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): 
Kikelet Bölcsőde, 2071 Páty, Munkás tér 20. 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
Elsődleges feladata segíteni a kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság 
kialakulását, a kisgyermek testi, lelki fejlődését, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és 
gondozástechnikai ismeretei birtokában. Az 1997. évi XXXI. törvénynek ill. a 6/2016. (III. 24.) EMMI 
rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően gyermekgondozási feladatok 
ellátása.  
Jogállás, illetmény, juttatás: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazotti bértáblázat (Kjt.) alapján történik.  
Közalkalmazotti jogviszony 
Pályázati feltételek: 
Min. Középfokú képesítés, a 156/2016. (III. 24.) EMMI rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint: 
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); 
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű 
személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) 
képesítéssel rendelkező személy esetén]  
Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet (1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges), 
Cselekvőképesség  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Páty vagy környékbeli lakóhely, min.1 év gyakorlat 
Elvárt kompetenciák, készségek: 
gyermekek szeretete, jó kommunikációs képesség, rugalmasság, a szakmai irányvonalak ismerete és 
követése, valamint fontos a kreativitás megléte, a kisgyermeknevelő sokoldalúsága.  
A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 

2019. év. Január hó 08. nap 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget - képzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy másolata, Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok 
(tüdőszűrő lelet, egészségügyi kiskönyv) 
A pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a 
pályázati eljárással összefüggő kezelés során az arra illetékesek megismerhetik. 
A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 
2018.12.18.  
 elektronikusan a következő e-mail címre: kikeletbolcsi@gmail.com  
vagy Postai úton, a pályázatnak a Bölcsőde címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelõ.  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat beérkezési sorrendben, 
folyamatosan bíráljuk el és jelzünk vissza a jelentkezőknek egy személyes interjú ügyében. 
A pályázat elbírálásának végső határideje:  
2018.12.20. 
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 


