Szendrői Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szendrői Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szendt Erzsébet Időskorúak
Átmeneti Gondozóháza
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2021.01.01.-2025.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi utca 26-28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A társulási fenntartású intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai
tekintetében, képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörbe. Az
intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feladatok biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az
intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért,
a szakmai etikai normák betartásáért és betartatásáért. Az intézmény tevékenységi köre:
gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása, időskorúak átmeneti ellátása.
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. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.
számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szociális
szakképzettség, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1.
pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség. ,
Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
Szociális szakvizsga
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ Ellátotti területen való helyismerettel rendelkezés - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
▪ Pályázatok elkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,
▪ TEVADMIN-rendszer ismerete
Elvárt kompetenciák:
▪
▪
▪

kiváló problémamegoldó és tárgyaló képesség,
empátia, terhelhetőség, önállóság,
jogszabályok ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪
▪
▪
▪
▪

Személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes
szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, képesítést, képzettséget igazoló okiratok másolata
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, az elbírálásban részt vevők általi
megismeréséhez hozzájárul; nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
határidőben vagyonnyilatkozatot tesz; a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giákné Szarvas Andrea nyújt, a
48/560-506/118 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/MÜ/287/2020, valamint a
munkakör megnevezését: „Intézményvezető”.
▪ Személyesen: Szendrői Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A fenntartó társulás a pályázat benyújtási határidejét követően a szakmai bizottság véleménye
alapján dönt. A Társulási tanács a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
▪ www.szendro.hu - 2020. október 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendro.hu honlapon
szerezhet.

