Önkormányzati Szociális Szolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
Családok Átmeneti Otthona
gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- törekszik a gyermek-szülő kapcsolat megőrzésére, erősítésére - tanácsadással bővíti a szülők
további életvezetéséhez szükséges ismereteit - konkrét segítséget nyújt ügyeik intézésében végzi a gyermekfoglalkoztatást, felzárkóztatást - részt vesz a lakógyűlésen, érdekképviseleti
fórumon - családon belüli erőszakot elszenvedett gyermekek és szüleik, illetve törvényes
képviselőjük krízis ellátásában történő fogadása és a későbbi ügymenetük koordinálása Lakók segítése érdekében, együttműködik más intézmények, szervezetek egyesületek
szakembereivel
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Középiskola/gimnázium, csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), gyermekés ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
mentálhigiénés asszisztens (OKJ) csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermekés ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos
gyermekgondozó (OKJ) vagy gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) ,



Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű empatikus-etikus magatartás,jó problémamegoldó illetve
kommunikációs képesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó szakmai önéletrajza,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet
alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint
a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a
06203785849 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő
megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4MO/74-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
 Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840
OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető
által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az
intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.oroszlany.hu - 2016. szeptember 26.

