
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„MANÓKUCKÓ” BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ munkatárs beosztás ellátására 

Munkáltató adatai   

Munkáltató neve Jánkmajtis Község Önkormányzata   

Munkáltatói jogkör gyakorló neve Szabó Ágnes 
 

Munkáltatói jogkör gyakorló munkaköre Polgármester 
 

Munkáltató címe  
Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   

Helység Jánkmajtis   

Irányítószám 4741 
 

Közterület neve Kossuth Lajos   

Közterület jellege út   

Házszám 28.   

  

Munkakörre vonatkozó adatok  
Munkakör megnevezése Biztos Kezdet Gyerekház munkatárs 

 
Az intézmény megnevezése, ahol a 
munkavégzésre sor kerül 

"MANÓKUCKÓ" Biztos Kezdet Gyerekház 
 

Munkakör betölthetőségének időpontja  Elbírálást követően azonnal 
 

Jogviszony időtartama Határozott 
 

Határozott idejű jogviszony időtartama 2018. december 31-ig 
 

Foglalkoztatás jellege, juttatás Teljes Munkaidős – Munka törvénykönyve szerint 
 
 

 

Munkavégzés helye   

Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye   

Helység Jánkmajtis   

Irányítószám 4741 
 

Közterület neve Kossuth Lajos   

Közterület jellege út   

Házszám 30.   

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok 
felsorolása* 

 A Gyerekház teljes nyitvatartási idejében jelen van és felelős a 
gyerekek és szülők napi tevékenységéért.   

A heti tevékenységeket előre megtervezi és megszervezi, a 
gyerekek tevékenységét megfigyeli,   

A szülőket bevonja a gyerekek összes napi tevékenységébe,  

Vezeti az előírt dokumentációt,   

Kapcsolatot tart a családokkal, törekszik a leginkább rászoruló 
családok bevonására és programban való rendszeres 
részvételére,   

A Gyerekház nyitvatartási idején túl felkészül a munkára, 
dokumentál, családlátogatást tart, részt vesz a heti és havi team-
megbeszéléseken,   Részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 
120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen. 

Felelős a ház tisztaságáért, a gyerekek ellátásáért,  

 

 

Elvárások   
Végzettség szintje középfokú iskolai végzettség/érettségi vizsga 

 
Végzettség Középiskola/gimnázium 

 

   

  
  

Számítógépes ismeret   

 

Rendszerismeret Szintje 
  

MS Office (irodai alkalmazások)      Felhasználói 
  

  
 

  



Egyéb elvárások  

  
  

Egyéb feltételek a munkakör betöltéséhez  magyar állampolgárság 
büntetlen előélet 
cselekvőképesség 

 

Előnyt jelentő adatok   

Szak/szakirány/képesítés 
 előnyt jelent a pedagógiai és/vagy egészségügyi és/vagy 
bölcsődei gondozói végzettség vagy ilyen irányú képzésben való 
részvétel 

  

  
  

A jelentkezés adatai   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások megnevezés 

önéletrajz 
iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata 
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány  
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul 

 

Pályázat benyújtásának határideje*  2018. július 6. 
 

Jelentkezés benyújtás 
módja   

Postai benyújtás esetén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos 
út 28.  

E-mail esetén Dr. Erdei Anita részére jankmajtisph@freemail.hu e-mail címre 
 

Személyesen Dr. Erdei Anita 
 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos 
út 28.  

 

A pályázat elbírálásának határideje 2018. július 8.   

 

mailto:jankmajtisph@freemail.hu

