Hirdetmény
Az Ökumenikus Segélyszervezet TAMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 számú, „Komplex
program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” című
projekthez kapcsolódóan 1 fő jelentkezőt keres a projekt keretében megvalósuló
szendrői Biztos Kezdet Gyerekház vezetői/szakmai vezetői feladatainak ellátására,
munkaszerződéssel napi 8 órában (24 hónapos időtartamban) 2013. májusi kezdéssel.
A projekt keretében megvalósuló Biztos Kezdet Gyerekház célja a Szendrőn
szegénységben élő 0-5 éves gyermekek – egyéni szükségleteihez igazodóan – fejlődésük
hatékony segítése, valamint szüleik támogatása.
Projekthez kapcsolódó főbb feladatok:
Felelős a Gyerekház magas színvonalú munkájáért és közvetlenül részt vesz a Gyerekház
szakmai tevékenységében.
•
•
•
•
•

irányítja és ellenőrzi a Gyerekház munkatársainak munkáját
irányítja a gyermekekkel és családokkal végzett munkát, valamint a Gyerekház és
a projekttel összefüggő dokumentációs és egyéb jelentési tevékenységét
kapcsolatot tart a partnerintézményekkel (pl. védőnő, gyermekjóléti szolgálat,
helyi óvoda)
vezeti a heti és havi rendszerességű team megbeszéléseket, valamint részt vesz a
projekt végrehajtásával összefüggő egyéb egyeztetéseken, találkozókon
részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház
képzésen

Elvárások:
•
•
•
•
•
•
•

felsőfokú szociálpedagógus és/vagy óvodapedagógus és/vagy gyógypedagógus
és/vagy
fejlesztőpedagógus
és/vagy
gyermekpszichológus
és/vagy
pszichopedagógus végzettség
az elmúlt 10 évben legalább 3 év szakmai tapasztalat és igazolható gyakorlat
gyermekfejlesztés területén
projektmenedzsment szemlélet és rendszerszemlélet
megfelelő kapcsolatteremtési és kommunikációs készségek
jó szervező készség
pontosság, precizitás
szociális és társadalmi érzékenység
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•
•
•
•
•
•

önálló munkavégzés
felhasználói szintű számítógépes ismeretek
szendrői lakos előny, de nem feltétel
helyismeret
B kategóriás jogosítvány (a projekt végrehajtása és az intézmény működtetése
mobilitással jár)
idegen nyelvismeret előny, de nem feltétel

Amit kínálunk:

•
•
•
•

profi, dinamikus csapat tagja lehet egy, pályázati programok lebonyolításában és
szociális fejlesztésben vezető szerepet betöltő, 20 éve működő, elismert magyar
civil szervezetnél
tapasztalatszerzés lehetősége civil menedzsment területén
jó gyakorlatok, új modellek megismerésének lehetősége
szociális szektor megismerése

Kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát, és motivációs levelét, bruttó bérigény
megjelölésével küldje el:
jozsef.imre@segelyszervezet.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2013. április 30.
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