Péteri Község Önkormányzata pályázatot hirdet
bölcsődei dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segíti a kisgyermeknevelők munkáját. A
bölcsődében végzendő technikai, takarítási feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Alapfokú képesítés,
• Elvégzett bölcsődei dajka tanfolyam, vagy ígérvény a dajka tanfolyam 1 éven belüli
elvégzésére
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
• Megbízhatóság,
• Pontosság,
• Gyermekszeretet,
• Csapatmunka,
• Munkájára és önmagára igényes legyen.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott önéletrajz.
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn-a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §- szerinti kizáró ok (kinevezés esetén 30
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör várhatóan 2020. november 2. napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petőné Vizi Valéria polgármester nyújt a
29/314-070-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Péteri Község Önkormányzatának címére történő
megküldésével (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.
vagy
• Elektronikus úton a bolcsode@peteri.hu mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra,
amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek
megfelelnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat
nem áll módunkban elfogadni. A foglalkoztatás kezdetén 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

