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55 fő) 

ápoló,  
gondozó 

(int.összesen:  
55 fő) 

fejlesztő 
pedagógus  

(8 fő), 
 

szociális 
munkatárs, 

terápiás 
munkatárs  
(6,85 fő) 

segítő (1 fő) gazdasági 
csoportvezető (1 

fő), 
 gazdasági 

ügyintéző (2 fő), 
munkaügyi 

ügyintéző (2 fő), 
általános 

ügyintéző (3 fő), 
adminisztrátor (1 

fő) 

élelmezés-vezető 
(1 fő), 

élelmezés 
raktáros (1 fő), 
szakács (5 fő), 
konyhalány (4 

fő), 
dietetikus (1 fő) 

műszaki 
ügyintéző (1 fő), 

karbantartó (9 
fő), 

gépkocsivezető 
(1 fő), 

udvaros (3 fő), 
portás (5 fő), 

varrónő (1 fő), 
mosónő (2 fő), 

takarítónő (4 fő) 

gyermek-
otthon  
vezető 
(1 fő) 

gyermek-
otthon  

vezető (0,5 fő) 

gyermek-
otthon  

vezető (1 fő) 

gyermek-
otthon  

vezető (1 fő) 
 

gyermek-
otthon  

vezető (1 fő) 

Utógondozói 
ellátás külső 
férőhelyen 

nevelő (3,5 fő), 
gyermek-

felügyelő (6 fő), 
gyermekv. assz. 

(2 fő), 
kisgyermenev. 

(13,5 fő), 
pszichológus (1 

fő), 
növendékü. 

ea/gyerm.v.üi. (1 
fő), 

gyógyped./fejl. 
ped (1 fő)., 

tejkonyha vez. (1 
fő), gazd. nővér 

(1 fő), 
orvos (0,5 fő) 

nevelő (2 fő), 
pszichológus 

(0,5 fő), fejlesztő 
pedagógus/ 

gyógypedagó-
gus (0,5 fő), 

növendékügyi 
előadó/ 

gyermekvédel-
mi ügyintéző 

(0,5 fő), 
gyermek-

felügyelő (6 fő), 
gyermekvédel-

mi asszisztens (2 
fő) 

nevelő (3 fő), 
pszichológus (1 

fő), fejlesztő 
pedagógus/ 

gyógypedagó-
gus (1 fő), 

növendékügyi 
előadó/ 

gyermekvédel-
mi ügyintéző (1 

fő), 
gyermek 

felügyelő (6 fő), 
gyermekvédel-

mi asszisztens (2 
fő) 

nevelő (2 fő), 
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előadó/ 
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