Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bölcsőde

Bölcsődevezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2019.04.0.8-2024.04.07.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 17. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A bölcsődevezető felelős az intézményben a gyermekek ellátásának
megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi
feltételek biztosításáért. Vezeti az előírt dokumentációt, elkészíti a működéssel
kapcsolatos jelentéseket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•Főiskola, 1.Csecsemő-és kisgyermeknevelő ( BA ) vagy 2.a,bölcsődei

szakgondozó ( OKJ ),2.b, csecsemő-kisgyermekgondozó ( OKJ ), 2.c,
csecsemő-és kisgyermeknevelő-gondozó ( OKJ ), 2. d, csecsemő-és
gyermeknevelő-gondozó ( OKJ ).2. e, kisgyermekgondozó,-nevelő ( OKJ ). 2. f,
csecsemő-és kisgyermeknevelő asszisztens vagy 3. a 2.a-f pontban nevesített
végzettség valamelyikével rendelkező: intézményvezető, szakoktató, védőnő,
felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,4. a csecsemő-és
gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézményvezető, szakoktató,
védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus.

Felhasználói szintű MS Offics ( irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség ,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•szakmai önéletrajz
•végzettsége(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
•büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (KJT. hatálya alá tartozó szerv)
•pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik
•pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8)

bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
•GDPR nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Élő
Zsuzsanna - intézményvezető nyújt, a 0696261394 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna

címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
105/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Csorna Város Honlapja - www.csorna.hu - 2019. február 18.

