
2018. 11. 14. Megtekintés

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=404799 1/3

Egyesített Szociális Intézmény-Enying

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
 

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. február 1 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Szabadság tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi mentálhigiénés ellátás körébe tartozó feladatok, az 1/2000. (I.7.) SzCsM.
rendelet szerint az ellátottak szociális és mentális problémáinak kezelése.
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevők személyes, hivatalos ügyeinek intézésében.
Ünnepek, szabadidős programok, társkapcsolati tréningek szervezése, lebonyolítása.
Ellátotti dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3.
számú mellékletének a szociális munkatársra vonatkozó szakirányú képesítés,

•         Szociális/egészségügyi területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat
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•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
•         Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

•         jó szintű empátia, kommunikációs készség, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A

közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt.
20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c)
bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele
szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kránicz Erzsébet nyújt,
a 0622/372-311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény-Enying címére

történő megküldésével (8130 Enying, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/4314-
1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

•         Elektronikus úton Vargáné Kránicz Erzsébet részére a
enying@egyszocint.axelero.net E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Vargáné Kránicz Erzsébet, Fejér megye, 8130 Enying,
Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 13.

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.
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Nyomtatás


