ÁLLÁS !
A Városi Szociális Szolgáltató Központ –Szendrő a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet
Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak
Átmeneti Gondozóháza Házi segítségnyújtás
Vezető gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
3752 Szendrő, Rákóczi út 26-28.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény 10 településen lát el házi segítségnyújtási feladatokat, 15
gondozónőnk dolgozik, akik koordinálása, irányítása, ellenőrzése,
helyettesítések megszervezése, adminisztrációs munkájuk nyomon követése.
Tevadmin rendszer ismerete, felhasználó szintű használata. Munkaterv,
statisztika, beszámolók készítése
Illetmények, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus

• Szociális területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
• „B” kategóriás jogosítvány,

• Magyar állampolgár, cselekvőképesség,
büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus

•

Szociális területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
•

Kiváló szintű emberismeret, empátiás készség, koordinálás, team munka,
szervezés-irányítás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, nyilatkozat
cselekvőképességről,
• Büntetlen előéletről, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. február 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisidáné Gríger
Ildikó nyújt a 48/560-566-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•

Postai úton, a pályázatnak a Városi Szociális Szolgáltató Központ –
Szendrő címére történő megküldésével (3752 Szendrő, Rákóczi út 26-28).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 178/2016, valamint a munkakör megnevezését: „vezető gondozónő”
vagy
• Elektronikus úton Kisidáné Gríger Ildikó részére a
szocszolgkozpont@szendro.hu email címen keresztül
• Személyesen: Kisidáné Gríger Ildikó, 3752 Szendrő, Rákóczi út 26-28.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető hatáskörében
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. február 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Szendrő képújság- 2016. február 1.
• Szendrő Város honlapja (www.szendro.hu) 2016. február 1.

