
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye  

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

alapján  
pályázatot hirdet 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye  
Szegfű utcai Bölcsőde 

 
Bölcsődevezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.04.27 - 2020.04.26.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Szegfű utca 1.  

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

1997. évi XXXI. tv. 42 §-a alapján és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. §-a 
szerinti feladatokat ellátja. 3 éven aluli bölcsődés gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.  

Illetmény és juttatások: 

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



Pályázati feltételek: 

�         Főiskola, kisgyermeknevelő,  
�         Kisgyermeknevelői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
�         Vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,  
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Büntetlen előélet  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata.  
�         Motívációs levél.  
�         A pályázó a Kjt. 20/A § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata 

arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardos Katalin nyújt, a 
27/504-106 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék 

és Fogyatékosok Intézménye címére történő megküldésével (2600 
Vác, Kölcsey utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2015. , valamint a 
munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő 

vagy 
�         Elektronikus úton Kardos Katalin részére a bfi@bfi.vac.hu E-mail 

címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 23.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.vac.hu - 2015. március 30. 

  
 


