
ADATLAP kisgyermeknevelő állás közzétételéhez 

Munkáltató neve: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 

telefonszáma: 06-1-262-1041 

e-mail címe: allas.kobanyaibolcsodek@gmail.com 

Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): Kaposvári Zsuzsanna, 

06-1-262-1041 

A meghirdetett munkakör elnevezése: kisgyermeknevelő játszócsoportba 

 

Foglalkoztatás jellege (Kérjük, aláhúzással, illetve szám megadással jelöljön): 

- Határozatlan időre / Határozott időre szóló kinevezés/szerződés 

- Teljes munkaidős (8 órás) / Részmunkaidős 20 órás állás/hét 

 

A munkavégzés helye: 1105 Budapest, Zsivaj u.1-3. 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: A játszócsoport 

háziasszonyi teendőinek ellátása, a szolgáltatás keretén belül a csoportba érkező gyermekek és 

szüleik fogadása, a csoport koordinálása. A gyermekek számára kreatív foglalkozások 

szervezése, a játéktevékenységben való részvétel, igény szerinti étkeztetés lebonyolítása. A 

szülők számára tanácsadás, ötletadás, példamutatás a felmerülő nevelési, gondozási 

kérdésekben. Játszócsoporttal kapcsolatban felmerülő adminisztráció elvégzése. 

 

Jogállás, illetmény, juttatás: Közalkalmazotti jogviszonyban. Az illetmény megállapítására 

és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 

állásinterjú során megbeszéltek az irányadók. 

 

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. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - 

Elvárt kompetenciák, készségek: Jó kommunikációs készség 

  

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

Motivációs levél, szakmai önéletrajz 

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek 

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

A pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 

megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja:  

Benyújtás határideje: 2019. március 14. 

Pályázatot az alábbi email és postai címre várjuk: allas.kobanyaibolcsodek@gmail.com 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Benyújtott iratok alapján 

kiválasztás, majd előre egyeztettet időpontban történő személyes meghallgatás után 

elbírálás. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5. 

 
 


