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A Szociális Gondozó Központ Érd  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Családok Átmeneti Otthona

gondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Szakmai irányelveknek megfelelően az intézményben élők gondozása. Családok, töredék családok bekerülési okának 
megszüntetése, személyre szabott bánásmód keretében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai 

asszisztens(OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő(OKJ), 
Elvárt kompetenciák:   Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, cselekvőkészség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es 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: 6/2011 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 
•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben 
megfelel. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   Érd Honlap – 2011. június 20.

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda – Tündérkert Tagóvoda óvodai ellátás

óvodai dajka 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011.08.01.–2011.11.30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső út 51. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Dajkai teendők lelkiismeretes végzése, gyer-
mekszeretet, kapcsolattartás a szülőkkel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka, 
•  Dajkai végzettség – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
•  érvényes erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-

zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228/2011, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka. 
vagy
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
vagy
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kincses Óvoda intézményvezetőjének döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. § alapján  pályázatot hirdet Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda óvodai ellátás

óvodai dajka 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: dajkai teendők lelkiismeretes végzése, gyermek-
szeretet, kapcsolattartás a szülőkkel. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka, 
•  óvodai dajka – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
•  érvényes erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225/2011 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka. 
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kincses Óvoda intézményvezetőjének döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda – Kutyavári Tagóvoda  óvodai nevelés

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011.08.15–2011.12.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári út 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok lelkiismeretes elvég-
zése, gyermekek fejlesztése nagyfokú szeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és kollegákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  Főiskola, Óvodapedagógus,  • Óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,  • Felhasználói szintű 
MS Office (irodai alkalmazások),  • ECDL •  érvényes erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Főiskola, Fejlesztő pedagógus. Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű gyermekszeretet, kap-
csolattartás a szülőkkel. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, 
végzettséget igazoló okiratok másolata. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. 
napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 230/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus  vagy
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül vagy
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kincses Óvoda intézményvezetőjének döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 3. 

információk


