Területi Gondozási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Területi Gondozási Központ
családgondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9735 Csepreg, Kossuth utca 67.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályoknak megfelelő komplex családgondozás.
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 szerinti
végzettség,
Családsegítő, gyermekjóléti ellátásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,



Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szociális munkás, szociálipedagógia végzettség,
Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


- A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató
szakmai önéletrajz; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget
igazoló okiratok másolata; - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalamár Róbertné intézményvezető
nyújt, a 06 94 565014 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Területi Gondozási Központ címére történő
megküldésével (9735 Csepreg, Kossuth utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2762/13. , valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetséges.
(A záróvizsga igazolás nem elegendő.) Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni,
melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes
mértékben megfelel. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül
értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Csepreg, Tömörd, Tormásliget községek honlapja - 2013. július 23.

