Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ
családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A családsegítő feladatainak ellátása a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátása, családgondozás, ügyfélfogadás,
ügyintézés, segítő beszélgetések, prevenciós programok szervezése. Egyének, családok,
gyermekek rendszer-szemléletű gondozása. Szociális munka módszereivel és eszközeivel segíti
a hozzáfordulót életvitele javításában, problémáinak megoldásában. Veszélyeztetettség
megelőzése, felismerése, adekvát kezelése. Munkájához előírt adminisztráció vezetése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési
előírások az irányadóak,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
szociális illetve gyermekvédelmi szolgáltatások területén szerzett tapasztalat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•
B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
•

kiváló szintű szociális érzékenység, empátiás készség, problémamegoldó
képesség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy aláírt erkölcsi
bizonyítványt kérő lap
A pályázó fényképes szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul
a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A pályázó
nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele
szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ címére
történő megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 22. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/2938-1/2018. ,
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
•
Elektronikus úton Bartalos Krisztina részére az enyingcsgyk@gmail.com e-mail
címen keresztül
•
Személyesen: Bartalos Krisztina, Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca
22.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az intézményvezető véleményezi. A feltételeknek megfelelő jelentkezőket
személyesen hallgatja meg. Az elbírálás eredményéről a jelentkezőket e-mailben értesíti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.enying.eu

