
A Református Szeretetszolgálat 

Pályázatot hirdet 

Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve 

 

Szakmai munkatárs 

munkakör betöltésére 

A jogviszony határozott időtartamú. 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 óra 

A munkavégzés helye: 3654 Bánréve, Ady Endre út 17. 

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

A Biztos Kezdet Gyerekház teljes nyitvatartási idejében jelen van és felelős a gyerekek és 

szülők napi tevékenységéért. Segít a vezetőnek a heti tevékenységeket előre megtervezni és 

megszervezni, 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.  Vállalja, 

hogy részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház 

alapképzésen. Részt vesz a fenntartó által szerevezett kötelező szakmai programokon és 

munkaértekezleteken. 

Munkabér és juttatások: 

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

Pályázati feltételek 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 magyar állampolgár 

 büntetlen előélet 

 cselekvőképesség 

 három hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásához 

kötelező legalább a kérvény benyújtását igazoló dokumentum megléte) 

 nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről 

 Biztos Kezdet alapképzés (vagy a képzés a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 

két éven belüli sikeres elvégzése) 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Szakirányú kisgyermekgondozói végzettség, gyerekházban, bölcsödében, óvodában szerzett 

tapasztalat, 0-3 éves korosztály gondozásával-nevelésével kapcsolatos tapasztalat, család- és 

gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásában, gyermekek átmeneti gondozásában vagy 

gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalat, lelkészi ajánlólevél. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolat 

 részletes szakmai önéletrajz 

 motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó elképzeléseit a munkakörrel 

kapcsolatban 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők 

megismerhetik 

 speciális erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A & (1) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt nem áll 

 nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Kornéliától, a +36301637383 

-es telefonszámon lehet kérni. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton felzarkozas@diakonia.hu  e-mail címen 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásáról a gyerekház fenntartója, a 

gyerekház szakmai vezetője és a gyülekezet lelkésze dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28. 

Munkakezdés ideje: 2022. március. 
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