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"NVOLBWÏH[ÏTIFMZF
SZÁZHALOMBATTA

LAKATOSpozícióba munkatársat keres a következő feltételekkel:
tUFDIOPMØHJBJSFOET[FSFLT[BLT[FSǻ

FELADATOK:

LBSCBOUBSUÈTB KBWÓUÈTB

tTUFDIOPMØHJBJSFOET[FSFLT[BLT[FSǻ
t
[FSFMWÏOZFL CJ[UPOTÈHJT[FMFQFL
KBWÓUÈTB
LBSCBOUBSUÈTB KBWÓUÈTB

tBUFDIOPMØHJBJVUBTÓUÈTCBOGPHMBMUBL 

tJMMFUWFBUFSàMFUJMFHIBUÈMZPTT[BCÈMZPL
T[FSFMWÏOZFL CJ[UPOTÈHJT[FMFQFL
CFUBSUÈTB
KBWÓUÈTB

tSÈCÓ[PUUNVOLBFT[LÚ[ÚLGFMFMǮTNØEPO

tUÚSUÏOǮLF[FMÏTF
BUFDIOPMØHJBJVUBTÓUÈTCBOGPHMBMUBL

ÈMMBHVLNFHØWÈTB 

JMMFUWFBUFSàMFUJMFHIBUÈMZPTT[BCÈMZPL
NǻLÚEǮLÏQFTTÏHàLCJ[UPTÓUÈTBBOBQJ
LBSCBOUBSUÈTJGFMBEBUPLFMWÏH[ÏTÏWFM

CFUBSUÈTB

tSÈCÓ[PUUNVOLBFT[LÚ[ÚLGFMFMǮTNØEPO

LBSCBOUBSUÈTJGFMBEBUPLFMWÏH[ÏTÏWFM

CAD TECHNIKUS

QP[ÓDJØCBNVOLBUÈSTBUB[BMÈCCJGFMUÏUFMFLLFM
tT[BLJSÈOZÞT[BLNVOLÈTCJ[POZÓUWÈOZ
KÖVETELMÉNYEK:
tÏWT[BLJSÈOZÞHZBLPSMBU
t#LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ
tT[BLJSÈOZÞT[BLNVOLÈTCJ[POZÓUWÈOZ
tCFKFHZ[ÏTNFOUFTFSLÚMDTJCJ[POZÓUWÈOZ

tÏWT[BLJSÈOZÞHZBLPSMBU
t#LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ
tIBTPOMØNVOLBLÚSCFOWÏH[FUU
tCFKFHZ[ÏTNFOUFTFSLÚMDTJCJ[POZÓUWÈOZ
UFWÏLFOZTÏH
tSPCCBOÈTCJ[UPTCFSFOEF[ÏTLF[FMǮKF 
T[FSFMǮKFUBOGPMZBN

ELŐNYT JELENT:
tIBTPOMØNVOLBLÚSCFOWÏH[FUU
tÚOÈMMØNVOLBWÏH[ÏT
UFWÏLFOZTÏH
ttNBHBTGPLÞUFIFSCÓSÈT
SPCCBOÈTCJ[UPTCFSFOEF[ÏTLF[FMǮKF 
T[FSFMǮKFUBOGPMZBN

UÚSUÏOǮLF[FMÏTF ÈMMBHVLNFHØWÈTB 
NǻLÚEǮLÏQFTTÏHàLCJ[UPTÓUÈTBBOBQJ

A Petrolszolg Kft.
Százhalombattára keres

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK:
tÚOÈMMØNVOLBWÏH[ÏT
tNBHBTGPLÞUFIFSCÓSÈT

Amennyiben ez az állás felkeltette az érdeklődését, jelentkezzen a
MOL-csoport Állásportálján keresztül, vagy küldje el részletes szakmai
önéletrajzát Pintér Csaba munkatársunknak (CSAPINTER@PETROLSZOLG.HU).
Jelentkezési határidő: 2017.04.15

QP[ÓDJØCBNVOLBUÈSTBUB[BMÈCCJGFMUÏUFMFLLFM
t%UFSWFLÚTT[FÈMMÓUÈTBBT[àLTÏHFTEPLVNFO
FőUÈDJØL
feladatok:
CJ[POZMBUPLÚTT[FHZƆKUÏTFÏTÈUBEÈTBB
tUÈSTT[FSWF[FUFLT[ÈNÈSB
%UFSWFLÚTT[FÈMMÓUÈTBBT[àLTÏHFTEPLVNFO
t7ÈMUP[ÈTPLNƆT[BLJEPLVNFOUÈDJØLFMLÏT[ÓUÏTF 
UÈDJØL CJ[POZMBUPLÚTT[FHZƆKUÏTFÏTÈUBEÈTBB
LBQDTPMØEØ4"1BEBUPL
EBSBCKFHZ[ÏL 
TQFDJmLÈDJØLBLUVBMJ[ÈMÈTB
UÈSTT[FSWF[FUFLT[ÈNÈSB
t$TŸT[FSFMÏTJJ[PNFUSJÈLSBK[PMÈTB BLUVBMJ[ÈMÈTBB
t7TBKÈUNƆIFMZUÏSJOUŸHZÈSUÈTPLOÈMÏTBOZBH
ÈMUP[ÈTPLNƆT[BLJEPLVNFOUÈDJØLFMLÏT[ÓUÏTF 
WJ[THÈMBUPLOÈM
LBQDTPMØEØ4"1BEBUPL
EBSBCKFHZ[ÏL 
t(ZÈSUÈTJ T[FSFMÏTJTFHÏEFT[LÚ[ÚL T[FST[ÈNPL
TQFDJmLÈDJØLBLUVBMJ[ÈMÈTB
NFHIBUÈSP[ÈTB SBK[PMÈTB
t.ƆT[BLJLÏSEÏTFLCFOBUÈSTUFSàMFUFLUÈNPHBUÈTB
t$TŸT[FSFMÏTJJ[PNFUSJÈLSBK[PMÈTB BLUVBMJ[ÈMÈTBB
t,BQDTPMBUUBSUÈTBTBKÈUNƆIFMZFLLFMÏT
TBKÈUNƆIFMZUÏSJOUŸHZÈSUÈTPLOÈMÏTBOZBH
BMWÈMMBMLP[ØLLBM
t,
Ú[SFNƆLÚEÏTLPOTUSVLDJØTNVOLÈLCBO UFSW
WJ[THÈMBUPLOÈM
[TƆSJ IFMZT[ÓOJT[BLÏSUÏT

t(ZÈSUÈTJ T[FSFMÏTJTFHÏEFT[LÚ[ÚL T[FST[ÈNPL
NFHIBUÈSP[ÈTB SBK[PMÈTB
t.ƆT[BLJLÏSEÏTFLCFOBUÈSTUFSàMFUFLUÈNPHBUÈTB
t,BQDTPMBUUBSUÈTBTBKÈUNƆIFMZFLLFMÏT
BMWÈMMBMLP[ØLLBM
t,Ú[SFNƆLÚEÏTLPOTUSVLDJØTNVOLÈLCBO UFSW
[TƆSJ IFMZT[ÓOJT[BLÏSUÏT

tLÚ[ÏQGPLÞT[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏH
t$"%SFOET[FSFL
Elvárások: UFSWF[ŸJBMBQJTNFSFUFL
tÚOÈMMØNVOLBWÏH[ÏT TUSFTT[UƆSÏT

tLÚ[ÏQGPLÞT[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏH
t$"%SFOET[FSFL UFSWF[ŸJBMBQJTNFSFUFL
tBOHPMOZFMWJTNFSFU
tÚOÈMMØNVOLBWÏH[ÏT TUSFTT[UƆSÏT
t.40öDFGFMIBT[OÈMØJTNFSFUFL
t4"1GFMIBT[OÈMØJTNFSFUFL

Előnyt jelent:
tBOHPMOZFMWJTNFSFU
t,FEWF[NÏOZFTMBLIBUÈTJUÈNPHBUÈT
t.VOLÈCBKÈSÈTUÈNPHBUÈTB
t.40öDFGFMIBT[OÈMØJTNFSFUFL
t$BGFUÏSJBÏTFHZÏCKVUUBUÈTPL
t4"1GFMIBT[OÈMØJTNFSFUFL
t4[BLNBJLJIÓWÈTPLÏTGFKMŸEÏTJMFIFUŸTÏHFL
t*OTQJSBUÓWMÏHLÚS
t
.VMUJOBDJPOÈMJTLÚSOZF[FUCFOT[ÏMFT
Mit
kínálunk:
UBQBT[UBMBUT[FS[ÏTJMFIFUŸTÏH
t,FEWF[NÏOZFTMBLIBUÈTJUÈNPHBUÈT
t.VOLÈCBKÈSÈTUÈNPHBUÈTB
t$BGFUÏSJBÏTFHZÏCKVUUBUÈTPL
t4[BLNBJLJIÓWÈTPLÏTGFKMŸEÏTJMFIFUŸTÏHFL
t*OTQJSBUÓWMÏHLÚS
t.VMUJOBDJPOÈMJTLÚSOZF[FUCFOT[ÏMFT
UBQBT[UBMBUT[FS[ÏTJMFIFUŸTÏH

Jelentkezés: MOL.HU Karrier menüpont Hazai állásajánlataink weboldalon!
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A szülői kezdeményezésre, elsősorban a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek számára létrehozott Kék Tündér és Zöld Tündér Integrációs Családi Napközik célja, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek minél hamarabb képesek legyenek normál közösségbe integrálódni. A napköziben ellátott gyermekek között autizmus spektrumzavar,
értelmi fogyatékosság, érzékszervi zavar, mozgássérülés és halmozott sérülés is szerepel.
A Tündérklub projekt a családi napközi rehabilitációs szakemberigényében nyújtott
segítséget, hiszen fogyatékos gyermekek esetében nem csak családi napközi vezetőre,
hanem speciális képzettséggel rendelkező szakemberre, mint konduktor, gyógypedagógus vagy mentálhigiénés szakember is szükség volt. A napközibe járó gyermekek napirendbe ágyazva kaphatták meg a konduktív pedagógiai fejlesztést, illetve a mozgáskoordináció javítása mellett a gyermekek komplex állapotában is fejlődést okozó tervezett
szenzomotoros tréninget. A foglalkozásokat nem csak a napközibe járó gyermekek, hanem Százhalombatta bölcsődés és óvódás korú gyermekei is igénybe vették. Komplex
mozgásharmonizáció, ﬁgyelemi funkciókban történő javulás, beszédbeli fejlődés egyaránt megﬁgyelhető volt az említett TSMT módszer alkalmazásával. A legnagyobb örömet azonban az okozta, hogy a gyermekek számára élvezetes, játéktevékenységhez hasonlatos mozgásos elfoglaltság volt!
A rehabilitáció és integráció tempóját újfajta szemlélettel erősítette projektünk: mely
egyedülálló komplexitásában: nem csak a gyermekek korai fejlesztését, hanem a szülők
mentálhigiénés szakemberrel történő lelki segítését is jelentette. Ingyenes mentálhigiénés
tanácsadás, segítő beszélgetés és terápiás kézműves szolgáltatás egyaránt a családok rendelkezésére állt.
Hiszünk a család egységként való
működésében: ha a szülők túljutnak
gyermekük problémája miatti szomorúságon és aggodalmon, akkor gyermekek
rehabilitációja is jobb hatásfokban tud
működni!
A program létrejöttét a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatta NEATF-16-SZ-0051 számú pályázatával.
Csoportos ügyesítő óvodás torna

