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A Szociális Gondozó Központ 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

bölcsődei szakgondozó 
(8 fő) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Aradi utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: bölcsődei ellátásban részesülő 
1-3 éves gyermekek szakszerű gondozása, 
nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, böl-

csődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermekgondozó (OKJ) csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kis-
gyermekgondozó,-nevelő (OKJ), 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•  Felsőfokú képesítés, felsőfokú csecsemő 

és gyermeknevelő - gondozó képesítés, 
•  Kreatív, nyitott személyiség, kezde-

ményezőkészség, cselekvőkészség, 
Bölcsődei módszerek magas szintű 
ismerete és alkalmazása 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:  Iskolai végzettséget 
igazoló okirat, fényképes önéletrajz, moti-
vációs levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 2010. 
szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. augusztus 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Grátzer Mihályné és Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 
06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•   Postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Budai út 
14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 5/2010, valamint 
a munkakör megnevezését: bölcsődei 
szakgondozó (8 fő). 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi 
Tímea részére a munkaugy.szocgond@
t-online.hu E-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és 
Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14. . 

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. augusztus 31. 

A Kós Károly Szakképzõ Iskola nappali rendszer-
ben felvételt hirdet:
AUTÓSZERELÕ  szakmára
A képzés feltétele: érettségi vizsga
A képzés ideje: 2 év nappali rendszerben, amely 
alatt családi pótlék igényelhetõ.
A gyakorlati képzés számítógép vezérlésû autó-
diagnosztikai tanmûhelyünkben történik.
FIATAL FELNÕTTEK ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÕ 
tagozatára
A képzés feltétele:  9-10. osztályos bizonyítvány 
és szakmai vizsgabizonyítvány.

A képzés ideje: 2 év nappali rendszerben, amely 
alatt családi pótlék igényelhetõ.
Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 4.
A képzéseket csak megfelelõ számú jelentkezés 
esetén indítjuk.
Jelentkezési lap letölthetõ a honlapunkról.
Információ és jelentkezési lap kérhetõ az ügye-
leti napon: 2010. augusztus 4. 

Kós Károly Szakképzõ Iskola, 2030 Érd, Ercsi út 8.
Tel.: 06-23/365-501, 365-531
www.kos-erd.hu, kos.erd@hawk.hu

BEIRATKOZÁS ESTI GIMNÁZIUMBA A 2010/2011-ES TANÉVRE
Szerezzen érettségit rövid idő alatt!
Jelentkezni lehet a Budakalász Gimnázium Érdi Tagiskolájába, 
érettségit adó esti képzésre, a 2010/2011-es tanévre,
Érd, Erzsébet utca 24-32. szám alatt (Bolyai Ált. Iskola) 
a következő időpontokban:

2010. július 29-én délután 16 és 19 óra között,
augusztus 12-én, 16 és 19 óra között,
valamint augusztus 23-tól minden nap (péntek kivételével) 
délután 16 és 19 óra között.

Érdeklődés Fábián Gyulánál helyben, vagy a 06-30-222-4628-as telefonon.
Meglévő bizonyítványait hozza magával!


