A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű (3 év) közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ /9144 Kóny, Soproni u. 2/a/
illetékességi területéhez tartozó települések közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. törvény, a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
o
o

Főiskola,
15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. részében megjelöltek szerinti képesítési
előírások, magyar állampolgárság,cselekvőképesség,büntetlen előélet, számítógép
felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
o

szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
o
o
o
o
o
o

kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
pontosság, határidő betartása,
átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
empatikus konfliktuskezelési képesség,
csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
döntési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o

részletes szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének
ismertetésével, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, iskolai
végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
o
o

Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
címére történő megküldésével (9144 Kóny, Soproni u. 2/A ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: családsegítő.
Elektronikus úton Allerné Kiss Edina intézményvezető részére az
info@szocialiskozpontkony.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás
betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal. A kiíró a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 13.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
o helyben szokásos módon
o www.kony.hu
Kóny, 2018. január 25.

Allerné Kiss Edina sk.
intézményvezető

