
Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde 
                            

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

 

Vámosszabadi Vackor Óvoda és Bölcsőde 
 

3 fő Kisgyermeknevelő és gondozó 

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: 
Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével neveli, gondozza a 
rábízott gyermekeket. Ismeretei birtokában segíti a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

• Középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei 
szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és 
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, szakoktató, pedagógus szakképzettségű 
személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai 
asszisztens (OKJ) - [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), 

• Magyar állampolgárság 

• Cselekvőképesség 

• Büntetlen előélet 

• 3 hónap próbaidő 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Bölcsődei kisgyermeknevelőként megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, 
 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

• jó kapcsolatteremtő készség 

• jó terhelhetőség, aktív együttműködés 

• gyermekszerető 

• kreatív 

• munkára és önmagára való igényesség 

• megbízhatóság 

• empátia 
  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes fényképes szakmai önéletrajz 

• A végzettsége(ek)et, képzés(ek)et igazoló okirat(ok) másolata 

• 30 napnáll nem régebbi  büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány 
(KJT. hatálya alá tartozó szerv) 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik 

• Nyilatkozat, hogy a Gyvt. 10/A §-a szerinti kizáró okok nem állnak fenn 

• A Gyvt 45 §. (1) szerinti egészségügyi nyilatkozata 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 8. 
 
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/553/2021 , 
valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő és gondozó 

• 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 KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.április 12. 
 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

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

 


