
Vaskúti Bölcsőde  
 

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

pályázatot hirdet 

 

 2 fő kisgyermeknevelő 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő (heti 40 óra) 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 87.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 

Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletnek és a Módszertani 

útmutató rendelkezéseinek megfelelően a kisgyermeknevelői feladatok ellátása, 3 éven aluli 

gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésük segítése, életkori és egyéb 

sajátosságok figyelembevételével. Végzi a kisgyermeknevelők adminisztrációját.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott 

kisgyermeknevelői végzettség 

 egészségügyi alkalmasság 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet. 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Főiskola, kisgyermeknevelői végzettség, 

 1-3 év szakmai tapasztalat  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



 

 Részletes szakmai önéletrajz 

 Végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy annak 

megigényléséről szóló bizonylat, melyből megállapítható, hogy a pályázóval szemben nem 

állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 11/A.§ (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 17. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Vaskút Nagyközségi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/2578-1/2021. valamint a munkakör 

megnevezését: kisgyermeknevelő. 

 Személyesen: Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal titkárság (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 

90.) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

 

 www.vaskut-nagykozseg.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A 

kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 3 hónap próbaidőt köt ki. Bármely benyújtandó irat, 

igazolás hiánya automatikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 

http://www.vaskut-nagykozseg.hu/

