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Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes[Kunhegyesi járás közigazgatási
területe], Kossuth L. u. 106 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai vezetői beosztás keretében a Család és Gyermekjóléti Szakmai Egység
szakmai vezetése. Esetmenedzseri munkakörben hatósági tevékenységhez
kapcsolódó feladatok és speciális szolgáltatások a járás teljes lakosságára tekintettel.
Segítségnyújtás szociális, mentálhigiénés problémákkal krízishelyzetbe kerülő
egyének, családok számára. Segítség e helyzetekhez vezető okok megelőzésében.
Tájékoztatás, közvetítés. Gyermekek védelmére irányuló ellátás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben előírt szakirányú felsőfokú
végzettség,
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•
•
•

esetmenedzser területen szerezett tapasztalat és legalább 3 év szakmai
tapasztalat családsegítés, gyermekjóléti ellátás területen,
gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• esetmenedzseri szakmai tapasztalat,
• helyismeret
• felhasználói szintű KENYSZI-TEVADMIN rendszer ismerete,
• családsegítés, gyermekjóléti területen szerzett tanfolyami végzettségek,
• saját gépkocsi
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,
Kiváló szintű jogszabályismeret, ellátási terület helyismerete,
Kiváló szintű empátiás készség, önálló munkavégzésre való készség,
B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

•
•
•

önéletrajz, motivációs levél, diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány,
Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8)
bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
orvosi alkalmasságot igazoló egészségügyi könyv,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
168/2017/TIT , valamint a munkakör megnevezését: szakmai egység vezető,
esetmenedzser.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.kunhegyes.hu - 2017. április 18.
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•

Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff Önkormányzatok fali hirdetője - 2017.
április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat benyújtásának tényét és tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően
kezeljük. Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

