
A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 
a  Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot  hirdet 

 Csecsemő és kisgyermeknevelő, szakmai vezető 

munkakör  betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott idejű, öt évre szól 
 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 12-14. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és annak 
végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének gyermekek bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó 
kisgyermeknevelői feladatok ellátása. A Bölcsődei Gondozás-nevelés Országos Alapprogramja és az 
intézmény Szakmai Programja alapján a kisgyermekek harmonikus testi, szellemi és szociális 
fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal. Tevékenysége során gondozza a rábízott 
gyermekeket, valamint nevelési feladatot lát el. 
Heti négy órában bölcsődevezetői feladatokat lát el, adminisztratív és szakmai irányítási feladatokat 
lát el.  

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

- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)  
- bölcsődei szakgondozó (OKJ),csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),csecsemő- és 

kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ) végzettség valamelyikével rendelkező:intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú 
szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy csecsemő- és 
gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú 
szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy 

- Felhasználói szintű számítógépes ismeret , MS Office felhasználó szintű ismerete 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i); 
- szakmai önéletrajz 
- Motivációs levél 
- Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban 

szereplő adatokat megismerhetik. 
- Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§-ának (1) bekezdésében meghatározott 

kizáró okok  nem állnak fenn. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.július.27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Andrea intézményvezető nyújt a 06-
25/506-901-es telefonszámon. 



 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Elektronikus úton Tóth Andrea intézményvezető részére megküldve a 

 szocialisintezmeny@mezofalva.hu e-mail címen keresztül 
- Személyesen: Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, 2422 Mezőfalva, Piac tér 

3. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.mezofalva.hu,  

  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 27. 

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

 


