
ADATLAP állás közzétételéhez 

Munkáltató neve:  MPE OCM 
 
címe:2117 Isaszeg Kertész utca 13  
telefonszáma: 06-70- 6206586 
e-mail címe: igazgato@alomvar.hu 
Az álláslehetőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet (név, telefon): 06-70-6206586 
telefonszámon igazgato@alomvar.hu 

 
A meghirdetett munkakör elnevezése  
Bölcsődevezető 
 

Foglalkoztatás jellege (Kérjük, aláhúzással, illetve szám megadással jelöljön): 
- Határozatlan szerződés 
- Teljes munkaidős (8 órás)  

A munkavégzés helye (azt a telephely címet adja meg, ahol a munkavégzés fog történni): 
2117 Isaszeg Kertész utca 7 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, feladatok: 
- Bölcsődés korú gyermekek számára gyermekjóléti alapszolgáltatás nyújtása.  
- Általános szervezési és adminisztratív feladatkör ellátása.  
- A bölcsődére vonatkozó szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok elvégzése, a zavartalan és 
szabályos szakmai működés biztosítása.  
- A bölcsőde szakszerű vezetése, irányítása, munkáltatói feladatainak ellátása, ellenőrzése, 
szabályos szakmai működtetése, képviselete.  
- Az intézmény Alapító Okiratában, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, 
kapcsolattartás a fenntartóval.  
 
Jogállás, illetmény, juttatás: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 

 
Pályázati feltételek: 

Felsőfokú iskolai végzettség és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének  
 
I/ 2/B. pontja szerint  
- Gyermekek napközbeni ellátásában – legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.  
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
- Magyar állampolgárság  
- Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány)  
 
 
 
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Bölcsődevezetői gyakorlat  
- Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség  
- Keresztyén szemlélet és életmód  
- Helyismeret  

 

 



Elvárt kompetenciák, készségek: 

- Jó kommunikációs képesség  
- Kiváló szintű teamben való együttműködés  
- Jó szervezőképesség  
- Megbízhatóság  
- Pontosság  
 
 
 
 

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: 
A pályázat elbírálását követően azonnal 

20. év. ……………………. hó ……………. nap 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  
- Szakmai önéletrajz  
- Motivációs levél, szakmai elképzelések  
- Hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)  
 
 
 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja: 

A pályázatot a következő e-mail címre várjuk: igazgato@alomvar.hu  
Benyújtás határideje az álláshely betöltéséig folyamatos. 
 
 
  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Előre egyeztetett időpontban történő személyes meghallgatás, valamint a pályázó által 
benyújtott dokumentumok alapján. 
 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
folyamatos 
 
 
 
*A feltöltött adatok dőlt betűvel és bordó színnel  jelennek meg. 


