Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
Család,- és Gyermekjóléti Központ
Óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodai és iskolai szociális segítő munka során nyújtott szolgáltatásokkal a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával a szociális segítő szakember feladata az óvodás
és iskoláskorú gyermekek, fiatalok szociális- és egészségfejlesztése, sikeres iskolai
előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Főiskola, Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet mellékletében meghatározott
képesítési előírások az irányadók,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Kiváló empátiás és szociális készség
Jó problémamegoldó képesség
Kreativitás
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Családsegítői, esetmenedzseri munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
 Mediátor végzettség
 Családterapeuta képesítés
 B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Fényképes szakmai önéletrajz
Végzettséget igazoló okiratok másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Gellért Ákos nyújt, a 06-30-7558857 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és
Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út
32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: K.-374/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai
szociális segítő.
vagy
 Elektronikus úton Gál Gellért Ákos részére a gal.gellert@dunakeszi.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot állásinterjút követően a szakmai igazgató a
munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki. A pályázat kiírója pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.dunakeszi.hu - 2018. október 9.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 9.

