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     Nevelői álláshirdetés 

 

Munkakör: Nevelő (felsőfokú végzettség szükséges: pedagógus vagy szociálpeda-gógus, 
szociális munkás) teljes normával, munkakönyvvel. 

 
Alkalmazó: Pro Christo et Ecclesia - Krisztusért és Egyházáért egyesület marosvásárhelyi fiókja, 

Dorcas Gyermekotthon 
  Serdülőket és fiatalokat szocializáló családtípusú otthon  
 

Nevelői feladatkör: 

 A fiatalokat szeretettel, hozzáértő figyelemmel veszi körül, türelemmel neveli, oktatja 
 Megszervezi, irányitja, változatossá teszi a bentlakók programját 
 Elkésziti illetve előkésziti a reggelit, ebédet, uzsonát és vacsorát (vakációban a 

fiatalokkal együtt megtervezi és megfőzi az ebédet).    
 Figyelemmel kiséri a helyes egészségügyi szokások kialakítását  
 A takarítás, szekrények rendben tartatása, mosási program felügyelete 
 A mosóda, gyógyszerek felügyelete 
 Adminisztrativ tevékenységek (pl. kimenő aláirása, recept kiváltása, napi átadási lap 

kitöltése, programok lejegyzése, telefonálás stb.) 
 Villanyoltás, ébresztés 
 A fiatalok viselkedésének megfigyelése, lejegyzése 
 Gyűléseken való részvétel 

 

Elvárások:      

 Felsőfokú végzettség : pedagógus vagy szociál pedagógus, szociális munkás 
 Jó kommunikációs és szervezői készség 
 Keresztény értékrend és hit, a CE szövetség alapelveinek tiszteletben tartása 
 Önálló munkavégzés képessége, ötletesség, dinamizmus 
 Példaképül szolgáló személyiség (érték és norma) 
 Jó probléma megoldó képesség 
 Számítógépkezelői ismeretek (MSOffice, Internet) 

 

Előnyt jelent: 

 Tapasztalat a serdülőkkel való munkában 
 Önkéntesség 
 B kategóriás jogosítvány 

 

 

Szükséges iratok: 
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 Szándéknyilatkozat vagy motivációs level (magyar nyelven és kézzel írott) 
 Szakmai CV (magyar nyelven) 
 Ajánlólevél attól a gyülekezeti lelkésztől, amely gyülekezethez tartozik 
 Oklevel/ek másolata 

 

Jelentkezési idő intervallum:  

2020 október 31 (ezt követően interjú, majd 1 hónap próbamunka) 

  
Az írásos jelentkezéseket e-mailen várjuk, legkésõbb október 31-ig 24 óráig, a: 
dorcasms@yahoo.com, vagy office.cemaros@yahoo.com   címre.  
 

Kérjük a pontos elérhetõséget feltüntetni (telefonszám megjelölése nagyon fontos)! 

 

Személyesen értesítjük azokat a személyeket akiket interjúra hívunk. 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:dorcasms@yahoo.com,
mailto:office.cemaros@yahoo.com

