
ÁLLÁSHIRDETÉS 

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Dél-Dunántúli Területi Igazgatósága felvételt 

hirdet 2 fő lakásotthoni nevelő és 1 fő gyermekfelügyelői munkakör betöltésére a Baranya 

megyei lakásotthoni hálózat, Szentlőrincen és Hirden lévő lakásotthonaiba 2021. 

novemberi kezdéssel.  

 

A nevelői munkakörrel együtt járó, főbb feladatok: 

 Szervezi, irányítja és felügyeli a lakásotthon szakmai munkáját, a házban dolgozók pedagógiai 
tevékenységét 

 Gondoskodik a lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes körű ellátásáért, a nevelési-
gondozási folyamat egészéért 

 Kapcsolattartás a gyermekekkel kapcsolatban lévő társszervekkel, a nevelési-oktatási 
intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal 

 A munkakörrel kapcsolatos pénzkezelési és adminisztrációs feladatokat végez 
 

Elvárásaink: 

 Büntetlen előélet /2 db erkölcsi bizonyítvány 1. az 1997. évi XXXI. törvény 10/A§. (1) 
bekezdés és 2. az 1992. évi XXXIII. törvény 20.§(2) bekezdés d pont e/ 

 A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott felsőfokú 
képesítések valamelyikének megléte, úgymint: pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos 
bölcsész (MA, MSc), felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, viselkedéselemző, 
mentálhigiénés szakképzettség, teológus, szociológus 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 Felelősségtudat, elkötelezettség, empátia, rugalmasság, önálló munkavégzés 

 Precíz, pontos munkavégzés 

 B kategóriás jogosítvány, személygépjármű 

 

Előnyt jelent: 

 Gyermekvédelemben szerzett szakmai tapasztalat  

 

Amit ajánlunk: 

 Szervezetünk kulturált munkakörülményeket és a szakmai fejlődés lehetőségét biztosítja 

leendő munkavállalója számára. 

 Hosszú távú munkalehetőség a gyermekvédelmi szakellátás nem könnyű, de annál 

nemesebb területén, amelynek során egy kiváló munkatársi csapat és teljesíthető kihívások 

várják a lakásotthoni nevelőt. 

 



Amennyiben érdekli a feladat, megfelelőek az Ön számára a feltételek, és szeretne az ország 

legnagyobb gyermekvédelmi szolgáltatójának munkatársa lenni, akkor kérjük, hogy a 

munkakör megjelölésével küldje el magyar nyelvű, fényképes önéletrajzát és motivációs 

levelét a következő e-mail címre: szecsenyis@gmail.com. 

Szervezetünkről bővebben informálódhat a  

www.szentagota.hu 

honlapon. 

Ugyanazen lakásotthoni hálózatba keresünk 1 főt gyermekfelügyelői munkakör betöltésére 

a Baranya megyei lakásotthoni hálózat, Szentlőrincen és Hirden lévő lakásotthonaiba 2021. 

novemberi kezdéssel.  

A gyermekfelügyelői munkakörrel együtt járó, főbb feladatok: 

 A gyermekotthonban elhelyezett fiatalok teljes körű ellátásában aktív és szeretetteljes 
részvétel (több műszakos munkarendben) 

 Szabadidős tevékenységek megszervezése, lebonyolítása 
 Felelős a lakásotthonban folyó szakmai munkáért, a gyerekek megfelelő ellátásáért és a 

gyermeki jogok érvényesüléséért 
 Kijelölt nyilvántartások vezetése 

 

Elvárásaink: 

 Büntetlen előélet /2 db erkölcsi bizonyítvány 1. az 1997. évi XXXI. törvény 10/A§. (1) 
bekezdés és 2. az 1992. évi XXXIII. törvény 20.§(2) bekezdés d pont e/ 

 szakirányú végzettség – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint: gyermek- és ifjúsági 
felügyelő II. (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 Felelősségtudat, elkötelezettség, empátia, rugalmasság, önálló munkavégzés 

 Csapatszellem, türelem 

 A felvételi eljárásban való önkéntes részvétel 

 

Előnyt jelent: 

 Gyermekvédelemben szerzett szakmai tapasztalat  

 

Amit ajánlunk: 

 Szervezetünk kulturált munkakörülményeket és a szakmai fejlődés lehetőségét biztosítja 

leendő munkavállalója számára. 

 Hosszú távú munkalehetőség a gyermekvédelmi szakellátás nem könnyű, de annál 

nemesebb területén, amelynek során egy kiváló munkatársi csapat és teljesíthető kihívások 

várják munkatársunkat 
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