Balatonszárszó Százszorszép Óvoda
felhívást tesz közzé

Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
A jogviszony formája, időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozásanevelése. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a családokkal, a kisgyermekek fizikai,
pszichés, szociális szükségleteinek felismerése, kielégítése. Szeretetteljes, gyermek-centrikus
légkör biztosítása a nevelési-gondozási alapelvek figyelembevételével. Az előírt
dokumentációk vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Munkakör betöltésének feltételei:
 a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete II. része 2.2. pontjában előírt
végzettség és szakképzettség,
(csecsemő- és kisgyermeknevelő BA,
bölcsődei szakgondozó OKJ,
csecsemő-kisgyermekgondozó OKJ,
csecsemő- kisgyermeknevelő-gondozó OKJ,
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó OKJ,
kisgyermekgondozó, nevelő OKJ,
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens FOKSZ,
csecsemő- és gyermekgondozó OKJ,
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő,
pedagógus,
felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy
gyógypedagógiai asszisztens OKJ
– kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó OKJ képesítéssel rendelkező személy
esetén)
 Egészségügyi alkalmasság
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség

Elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola,Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképesítés
 Bölcsődei intézményben szerzett szakmai tapasztalat
Benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát
megismerhessék
 szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
Az iratok benyújtásának határideje: 2017. október 31.
Benyújtásának módja:
Postai úton, egy példányban, zárt borítékban a benyújtandó iratoknak a Balatonszárszói
Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.
Személyesen: Balatonszárszói Százszorszép Óvoda, 8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.
A felhívással kapcsolatosan
0684/362-502-es telefonszámon.
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Elbírálásának módja, rendje:
A hiánytalanul, határidőn belül benyújtott iratok áttekintése és megismerése után a kiválasztás
érdekében személyes beszélgetésre kerül sor, amelynek időpontjáról a jelentkezők az általuk
megadott elérhetőségen kapnak tájékoztatást.
Az elbírálásnak határideje: Beérkezést követő 30 nap.

