
Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 
kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 253. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 
A bölcsődei nevelés, gondozási alapelveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. 
Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógiai, egészségügyi és gondozástechnikai 
ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. 
területén. Együttműködik az intézmény szakmai vezetőjével, a bölcsődei ellátást igénybe vevőkkel, 
részt vesz az intézményhálózat alapellátás mellett biztosított szolgáltatások bevezetésében és 
megvalósításában.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
Felsőfokú képesítés, Kisgyermeknevelő, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
fényképes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, 
végzettségeket igazoló, dokumentumok másolata 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban 
résztvevők teljeskörűen megismerjék 

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. augusztus16.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, az intézmény vezetője nyújt, a 74/407-643-os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a megküldésével: Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda és Mini 

Bölcsőde (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc u.253.) 
 Elektronikus úton: kakasdovi@gmail.com e-mail címen keresztül 
 Személyesen: előzetes időpont egyeztetés után, Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda és Mini 

Bölcsőde 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc u.253.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatot az óvodavezető bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A 
munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.július 15. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

 


