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
DÓHSZK Család,- és Gyermekjóléti Központ
Esetmenedzser
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:
Esetmenedzseri feladatok ellátása az 1/2000.SZCSM rendelet, valamint az 1997. évi XXXI. tv.
és 15/1998. NM rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Főiskola, Szociális munkás, szociálpedagógus, stb., felsőfokú szakirányú
végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség, csapatszellem
Kiváló helyzetértékelési képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti szakellátás, szociális
területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 B kategóriás jogosítvány megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Szakmai önéletrajz
Szakmai végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolata
Motivációs levél
Pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati
anyagát megismerhetik
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 25.
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-413/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.
vagy
 Elektronikus úton Gál Gellért Ákos részére a gal.gellert@dunakeszi.hu E-mail
címen keresztül
vagy
 Személyesen: Gál Gellért Ákos, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky
út 32. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot állásinterjút követően a szakmai igazgató a
munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki, állásinterjút követően. A pályázat
kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.dunakeszi.hu - 2018. október 26.

