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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

NYÍRBOGÁTI MESEKERT ÓVODA-BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Munkaköri leírása szerint a bölcsődei dajkai feladatok 
ellátása, az intézményben a gondozási és nevelési feladatok segítése

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi 
erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, 
Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nyírbogát

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A foglalkoztatás formája helyettesítés GYES-en lévő dolgozó visszaérkezéséig, 
de legkésőbb 2024.. augusztus 31. napjáig.

A munkáltató a pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja!

Pályázati feltétel továbbá 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat benyújtásának módja:  postai úton a Nyírbogáti Mesekert Óvoda-Bölcsőde 4361 
Nyírbogát, Béke tér 1. címre történő megküldésével.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, 
Bölcsődei dajka tanfolyam

- Középfok, Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő gondozó
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Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Együttműködés (alap)

- Munkabírás (egyéb)

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételek megléte nem biztosítja automatikusan a 
meghirdetett álláshely betöltését, a döntés az intézményvezető hatásköre

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.11. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.nyirbogat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.12.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


