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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
Család- és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális munkás
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunhegyesi Járás területe, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet értelmében feladata: Az óvodai és iskolai szociális
segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó
gyermeknek, a gyermek családjának és köznevelési intézmény pedagógusainak. Az
óvodai és iskolai segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez,
valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, a 15/1998.(Iv.30.) NM rendelet 2. melléklet II. rész 1/a. pontja szerint
felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és
gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és
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gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus,
pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus képesítés (2018.
09.01-től hatályos).,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány,
• család és gyermekjóléti területen szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•

Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség,
önállóság, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
motivációs levél,
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat
elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről,
nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében
foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somodi József intézményvezető
nyújt, a +36/20/280-9765 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
címére történő megküldésével (Család- és Gyermekjóléti Központ 5340
Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIT/178-1/2018 , valamint
a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális munkás.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Beérkezett érvényes pályázat esetén a pályázó személyes meghallgatása bizottság
előtt történik. A bizottság tagjai: Intézményvezető, Család- és Gyermekjóléti Központ
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szakmai tanácsadója és esetmenedzsere, a Fenntartó hivatalos képviselője.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.kunhegyes.hu - 2018. szeptember 4.
Család- és Gyermekjóléti Központ 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 106. 2018. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 4.
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
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