Önkormányzati Szociális Szolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
Családok Átmeneti Otthona
Pszichológus
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:
-a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM
rendelet értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai
tanácsadást végez, -pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt az egyének, a családok, a
gyermekes családok valamint a szociális krízishelyzetben lévő családok számára, -a
gyermekek és családok számára ingyenes tanácsadást tart, -a Családok Átmeneti Otthonában
élő családok, szülők, gyermekek részére lehetőséget nyújt pszichés gondozásra, különös
tekintettel a krízisellátást igény bevevők esetében, -szakemberek, családgondozók szakmai
munkáját szükség esetén esetkezelési tanácsadással, konzultációval segíti.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Egyetem, pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, mentálhigiénés
szakember,
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




a pályázó szakmai önéletrajza,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt,

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 gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a
pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről 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: 2017. július 13.
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/50-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.
 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: 2017. július 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.oroszlany.hu - 2017. június 27.

