PÁLYÁZATI KIÍRÁS NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR GYERMEKFELÜGYELŐI
FELADAT ELLÁTÁSÁRA
A pályázat célja:
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. – Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest,
Mátyás tér 15.) pályázatot hirdet gyermekfelügyelői pozíció betöltésére. Jelen pályázatra
kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul eleget tevők
jogosultak jelentkezni.
Pályázók köre:
18. életévét betöltött, aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy az elmúlt
két évben alap-és/vagy középfokú közoktatási intézményben pedagógusként, pedagógiai
asszisztensként, szociális területen (gyermek-, ifjúság- és családvédelem) foglalkoztatott
magyar állampolgár.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik táboroztatási tapasztalattal rendelkeznek.
Általános pályázati feltételek:
• Pályázni fényképes önéletrajz benyújtásával lehet;
• A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen: zita.varga@kesztyugyar.hu; személyesen,
illetve postai úton: Kesztyűgyár Közösségi Ház – Varga Zita, 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
• A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 12.;
• A pályázatokat a Kesztyűgyár Közösségi Ház folyamatosan, a beérkezés sorrendjében
bírálja el;
• Az elbírálást követően a pályázók az önéletrajzban rögzített e-mail címre kapnak értesítést
az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2017. május 31-ig.
A segítő feladatai:
• A tábor napi programjának előkészítése és lebonyolítása a tábor- és programvezető
irányításának megfelelően.
• A programvezető és a táborvezető által adott, a gyermekek segítésével kapcsolatos feladatok
elvégzése, illetve proaktív megoldások kidolgozása a tábori program sikere érdekében.
• A józsefvárosi nyári napközis táborban résztvevő gyermekek kísérése, felügyeletükben való
részvétel mind a tábor területén, mind a külső helyszínen szervezett programok során.
• Aktív és készséges részvétel a tábor napi életében.
• A tábor területén jelentkező tárgyi meghibásodások, egyéb gondok figyelemmel kísérése,
azok haladéktalan jelzése a táborvezető felé.
• A tábori élet során felmerülő gondok megoldásában való segítség.

A megállapodás tartalma:
• A pályázó a pályázati feltételek elfogadásával vállalja, hogy a táborhelyszínen (1084
Budapest, Mátyás tér 15.), az előre választhatott turnus(ok) alatt végzi segítő feladatát. A
választott turnust a pályázat benyújtásakor kell megjelölni;
• A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a pályázat sikeres elbírálása esetén megbízási
szerződést köt a pályázóval, amelynek alapján a pályázó számára a segítő tevékenység vállalt
időtartama alatt ebédet biztosít;
• A Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai igazgatója által aláírt teljesítési igazolás után a segítő
teljes turnusonként (5 nap) nettó 25 000 forint összegű megbízási díjban részesül;
• A tábor helyszínére történő utazás megszervezése, valamint az utazás költségeinek viselése a
pályázó kötelezettsége.
A pályázó vállalja, hogy pályázatának kedvező elbírálása esetén, az erről szóló értesítő e-mailt
követően személyes meghallgatáson vesz részt. Az értesítő e-mail tartalmazza a személyes
találkozó időpontját.
Turnusok:
1. turnus 2017.06.16. (1 nap)
2. turnus 2017.06.19. – 2017.06.23. között (5 nap)
3. turnus 2017.06.26. – 2017.06.30. között (5 nap)
4. turnus 2017.07.03. – 2017.07.07. között (5 nap)
5. turnus 2017.07.10. – 2017.07.14. között (5 nap)
6. turnus 2017.07.17. – 2017.07.21. között (5 nap)
7. turnus 2017.07.24. – 2017.07.28. között (5 nap)
8. turnus 2017.07.31. – 2017.08.04. között (5 nap)
9. turnus 2017.08.07. – 2017.08.11. között (5 nap)
10. turnus 2017.08.14. – 2017.08.18. között (5 nap)
A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
• fényképes önéletrajz (maximum 3 oldal terjedelemben);
• aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás (amennyiben releváns);
• hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak a JKN Zrt. általi
felhasználásához.
További információ:
Varga Zita - táborvezető, zita.varga@kesztyugyar.hu; +36 20 33 11 928

