
Pindur Palota Bölcsőde

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

Pindur Palota Bölcs őde

bölcs ődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Petőfi út 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődében technikai, takarítási – fertőtlenítési feladatok ellátása, az étkezések munkájának segítése. Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására  és  a  juttatásokra  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény rendelkezései  az
irányadók. Pályázati feltételek: • Középfokú képesítés, • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
73 2020.09.09. 16:24 törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti bölcsődei dajka tanfolyam
elvégzése (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének II.  rész 1. 2.1. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz
meghatározott képesítés), • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, •
nem áll fenn kizáró ok a pályázóval szemben, • 3 hónap próbaidő vállalása.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés,
• • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul,  nyilatkozat,  hogy  a  pályázóval  szemben
jogszabályban meghatározott -a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott- kizáró okok nem állnak fenn, • nyilatkozat, hogy a pályázó

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :
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• szakmai önéletrajz, • képesítést igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fenyőfalvi Csabáné nyújt, a 06706170764 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pindur Palota Bölcsőde címére történő megküldésével (4320 Nagykálló, Petőfi út 3-5. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/4032-2/2020. , valamint a
munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

• Személyesen: Fenyőfalvi Csabáné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Petőfi út 3-5. .

A pályázat elbírálásának határideje:  2020. november 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2020. október 6.

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.

Vissza Nyomtatás
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