
Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde 
                            

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

Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde 
 

Vezető feladatokat ellátó kisgyermeknevelő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Győr- Moson-Sopron megye, 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 53. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Heti 4 órában bölcsőde-vezetői feladatokat lát el. A bölcsődében folyó munka felelős irányítója, 
részt vesz a bölcsőde szakmai irányításában. Felelős a bölcsődében dolgozók szakmai 
munkájáért, a bölcsődében gondozott gyerekek biztonságos és harmonikus fejlődéséért. Irányítja 
és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását, elvégzi a szükséges 
adminisztrációt. Gondoskodik a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeiről, az intézményre 
vonatkozó jogszabályok, szakmai utasítások végrehajtásáról. A munkaidejének további részében 
kisgyermeknevelői feladatokat lát el. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
  
Pályázati feltételek: 

• Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklete I. rész 2. C.) pontjában 
meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség: csecsemő- és 
kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői 
(OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján - Legalább 5 év 
feletti szakmai tapasztalat, 

 

• Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, 

• Magyar állampolgárság, 

• Büntetlen előélet, 



• Cselekvőképesség. 

Elvárt kompetenciák: 

• Magas szintű szakmai elhivatottság, 

• Kiváló szintű gyermekközpontú szemléletmód, 

• Kiváló szintű csapatmunka, 

• Kiváló szintű együttműködési és kommunikációs képesség, 

• Kiváló szintű kreativitás, 

• Magas szintű terhelhetőség, 

• Magas szintű problémamegoldó képesség, 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) felsőfokú végzettség 

• Irodai munkavégzéshez szükséges számítógépes ismeretek. (Felhasználói szintű 
MS Office, internetes alkalmazások, levelező rendszerek) 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes fényképes szakmai önéletrajza, eddigi munkahelyeinek és szakmai 
tevékenységének ismertetésével, 

• A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: 
munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével) 

• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 
okmányok másolata 

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §, 18 évet be nem 
töltött személyekkel való kapcsolattartás), valamint annak igazolására, hogy a 
közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a 
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

• Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát 
megismerhessék, 

• Nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a 
pályázatot, 

• Motivációs levél. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. július 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 08. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladocsiné Csehi Szilvia nyújt, a 06 20/960 
75 11 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde címére 
történő megküldésével (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 53.). Kérjük a borítékon 



feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VÁM/554/2021 , 
valamint a munkakör megnevezését: Vezető feladatokat ellátó kisgyermeknevelő 

• Elektronikus úton Ladocsiné Csehi Szilvia óvodavezető részére a 
vamosszabadiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
 
A pályázatot Vámosszabadi Község Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója hirdette meg. 
A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.  
A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Az intézményvezető a pályázókat írásban tájékoztatja döntéséről.  
E-mailben küldött pályázatnál kérjük a tárgyban a nevüket és a munkakört feltüntetni. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Vámosszabadi Község Önkormányzatának holnapja: www.vamosszabadi.hu - 
2021. április 12. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 12. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a 
BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 


