
Felhívás intézményvezetői álláshely betöltésére 
 

A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója  

bölcsődei feladatok ellátásával megbízott bölcsődevezető-helyettest keres a fenntartásában 

működő 
 

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde  

(székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) 

gyermekjóléti intézménybe. 

 

 

Foglalkoztatás jellege: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 

jogviszonyban, teljes munkaidőben történő alkalmazás. A vezetői megbízás határozott időre 

szól. 

 

A munkavégzés helye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 

 

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

Bölcsődevezető-helyettesi adminisztratív és vezetői feladatok ellátása. A fenntartó irányítása 

mellett a gyermekjóléti intézmény (bölcsőde) szakszerű és törvényes működtetése az 

intézményvezető egyetértésével. Kapcsolattartás az intézményvezetővel, a családokkal, más 

társintézményekkel. 

 

Jelentkezési feltételek: 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti előírt képesítés: csecsemő- és 

kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és 

kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői 

(OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és 

gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, 

védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus 

szakképzettségű személy,  

 kisgyermeknevelő munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat, 

 cselekvőképesség, büntetlen előélet,  

 nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok 

vele szemben nem áll fenn.   

 

Illetmény és juttatások:  

Illetmény és a juttatások megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 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. 

 



 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: 

- szakmai önéletrajz,  

- motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel,  

- a végzettséget igazoló okiratok másolata,  

- személyes nyilatkozat a legalább 3 éves szakmai gyakorlat meglétéről,  

- sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,  

- nyilatkozat arról, hogy a jelentkező hozzájárul a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

 

A jelentkezés további feltétele: lelkipásztori ajánlás (zárt borítékban, Dr. Orosz Atanáz, a 

Miskolci Egyházmegye püspöke részére benyújtva). 

 

Jelentkezés és dokumentumok benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton: hivatal@mekif.hu e-mail címen, 

 Postai úton, személyesen: Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei 

Fenntartója (3526 Miskolc, Szeles utca 59.) Bialkó Mária igazgató részére benyújtva. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. január 15. 

 

Felvételi elbeszélgetés: személyes egyeztetés alapján. 

 

Az állás betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkorábban 2022. február 

1. 

 

A kiírással kapcsolatosan további információ Bialkó Máriától kérhető a 30/016-70-26 

telefonszámon. 

 

A jelentkező a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 
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