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Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde

bölcsődei dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Váltott műszakban napi rendszerességgel a gyermek csoportszobák és a hozzá
kapcsolódó helységek (gyermek átadó, gyermek fürdőszoba) takarítási feladatainak
elvégzése. A higiéniai szabályoknak megfelelően a gyermekétkeztetés elősegítése. A
nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez a gyermekágyak és az ágyneműk
kikészítése. A kisgyermeknevelő munkájának segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

8 Általános,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság,
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az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2/A §-a alapján 2021.12.15. napjától
koronavírus elleni védőoltás megléte (két dózis)
megbízhatóság,
csapatmunkára való képesség,
pontosság,
gyermekszeretet,
önálló munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középiskola/gimnázium,
• szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

fényképes szakmai önéletrajz
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata,
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kara Attiláné bölcsődevezető
nyújt, a 06-30/074-9467 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde címére
történő megküldésével (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2022. ,
valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.
• Elektronikus úton Kara Attiláné bölcsődevezető részére a
malmocskakbolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező pályázatok alapján kiválasztás, majd személyes meghallgatás történik. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg,
akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél meg a munkakör
betöltésére. A pályázó az eredményről írásban kap értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapja - 2022. március 11.
BDDSZ honlapja - 2022. március 11.
Pilisszentkereszt Önkormányzat honlapja - 2022. március 10.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentkereszt.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás
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