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A Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség, mint fenntartó pályázatot hirdet 

az újonnan induló Tégláskerti Református Óvoda és Mini Bőlcsőde Többcélú Intézményébe: 

kisgyermeknevelő 

munkakör betöltésére. 

Jogviszony típusa: munkaviszony 

jogviszony időtartama: határozatlan idejű 3 hónap próbaidővel 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 4030 Debrecen, Szepesi u.44/b. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az mini bölcsődében elhelyezett kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő 

szakmai, módszertani szabályok, alapelvek mentén. A kisgyermekek számára szeretetteljes, 

elfogadó környezet kialakítása, melyben a kisgyermekek harmonikus testi, lelki, szociális 

fejlődése biztosított. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 középfokú kisgyermeknevelő képesítés (54 vagy 55 OKJ, FOSZ), 

 egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 vallását gyakorló, keresztyén pályázó, 

 felsőfokú Csecsemő-és kisgyermeknevelő BA képesítés,  

 óvodapedagógus végzettség. 

Elvárt kompetenciák: 

 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak magas szintű ismerete és 

alkalmazása. Pedagógiai elhivatottság, csapatmunkára való alkalmasság, 

együttműködés, igényes munkavégzés, magas szintű felelősségtudat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 90 napnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 

 Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló 

személyek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 15. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tégláskerti Református Missziói Egyházközség 4030 Debrecen, 

Szepesi u. 63. címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatok és személyes meghallgatás után a fenntartó elnökség dönt. 
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