
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
                         

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

Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
Bölcsıde 

 
bölcsıdei kisgyermeknevelı  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozott idejő 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidı, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5650 Mezıberény, Puskin utca 11.  

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

1997. évi XXXI. törvénynek, illetve a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletnek és a Módszertani 
útmutató rendelkezéseinek megfelelıen gyermeknevelési-gondozási feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Felsıfokú képesítés, bölcsıdei szakgondozó, csecsemı és kisgyermek gondozó, 
csecsemı- és kisgyermeknevelı gondozó, csecsemı és gyermekgondozó, 
kisgyermekgondozó-nevelı, ,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat, hatósági bizonyítvány  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2013. április 2. napjától tölthetı be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 25.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 
66/515-536 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat címére 

történı megküldésével (5650 Mezıberény, Juhász Gyula utca 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 2/2013. , 
valamint a munkakör megnevezését: bölcsıdei kisgyermeknevelı .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot elıkészítı bizottság. A pályázatok 
értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyérıl a 
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményérıl írásban 
tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Mezıberény Város Honlapja - 2013. március 5. 
�         Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Honlapja - 2013. március 5. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu; 
human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.  
  
 


