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
gyerekház
munkatárs
pozíciójára,
munkaszerződéssel napi 8 órában (20 hónapos időtartamban) 2013. augusztusi
kezdéssel.
A projekt keretében megvalósuló Biztos Kezdet Gyerekház célja a Szendrőn
szegénységben élő 0-5 éves gyermekek – egyéni szükségleteihez igazodóan –
fejlődésének hatékony segítése, valamint szüleik támogatása.
Projekthez kapcsolódó főbb feladatok:
A Gyerekház teljes nyitvatartási idejében jelen van, és felelős a gyerekek és szülők napi
tevékenységéért.








A heti tevékenységeket előre megtervezi és megszervezi, a gyerekek
tevékenységét megfigyeli;
A szülőket bevonja a gyerekek összes napi tevékenységébe;
Vezeti az előírt dokumentációt;
Kapcsolatot tart a családokkal, törekszik a leginkább rászoruló családok
bevonására és programban való rendszeres részvételére;
A Gyerekház nyitvatartási idején túl felkészül a munkára, dokumentál,
családlátogatást tart, részt vesz a heti és havi team-megbeszéléseken;
Felelős a ház tisztaságáért, a gyerekek ellátásáért;
Részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen;

Elvárások:


legalább középfokú végzettség, előnyt jelent a pedagógiai és/vagy egészségügyi
és/vagy bölcsődei gondozói végzettség vagy ilyen irányú képzésben való részvétel










projektmenedzsment szemlélet és rendszerszemlélet
megfelelő kapcsolatteremtési és kommunikációs készségek
jó szervező készség
pontosság, precizitás
szociális és társadalmi érzékenység
önálló munkavégzés
felhasználói szintű számítógépes ismeretek
helyismeret
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Előnyt jelent:





szendrői lakos
B kategóriás jogosítvány
idegennyelv-ismeret
releváns szakmai tapasztalat

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:
viszoczky.zsuzsanna@segelyszervezet.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2013. július 16.
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