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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA

Népművészeti Tagóvoda

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Takarító
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Takarítási feladatok elvégzése munkaköri leírás 
alapján.

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Népművészeti- 
Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvodája (1215 Budapest, Árpád u. 2.) Csepel központjában, 
a Szabó telep városrészen található. Tagóvodánkról a www.cseo.hu oldalon tudnak tájékozódni.

A hirdetéssel kapcsolatosan, Bangó Anikó a 06-1-211-3343-as telefonszámon ad tájékoztatást.

A jelentkezéseket a bango.aniko@csepelgszi.hu e-mail címen is várjuk.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Cafeteria biztosítása 156.250 Ft/év összegben.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Alapfok, Ismeretlen képzési terület, 8 általános
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Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Hatékony munkavégzés (alap)

- Felelősség-vállalás (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- önéletrajz

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a 
jogszabályban meghatározott eljárást követően a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetője 
dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.cseo.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.17.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


