Ongai Szociális Szolgáltató Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1 992, évi §{Xlll. törvény 2aíA. § alapján
pályázatot hirdet

Ongai Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

csaIádsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatl an
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l
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Fog lalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzéshelye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Akác utca

1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássaIjáró lényege§ feladatok:
Kisgyőr közigazgatási területén a család- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó
családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI, tv. (Gyvt.) és az 1993. évi lll.
szociá is törvényalapján.
l

llletmény és juttatásck:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992, évi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

.
.
.

Főiskola, A 15/1998. (lV.30,) NM. rendelet 2. számú melléklet ll. rész l/1
pontja szerinti, családsegítő részéreelőírt képesítés.,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Gyakorlott szintű lnternetes alkalmazások,

A, pályázat

részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.

,

,

Végzettséget, képesítéstigazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkÖlcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány
igénylésefolyamatban van. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az
1997. évi XXXI, tv. 15. § (8) bekezdésében meghatározott, fogtalkoztatást
kizáró okok nem állnak fenn. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályáző
személyes adatait és elérhetőségétis.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pály ázati e lj á rássa l összefü g g és be n sz ü ksé ges keze éséh ez hozzájár ul.
l

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban zalB. november 1, napjától tölthető be.

A

pályázat benyújtásának határidej e: 2ü18. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hadházi Ferencné nyújt, a 46
464-277 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Ongai Szociális Szolgáltató Központ címére
tÖrténő megküldésével (3562 Onga, József Attila utca 5. ). Kéiük a borítékon

,
,

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F167-2t2018 ,
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
Elektronikus úton Hadházi Ferencné részérea ongahadhazi@freemail.hu E_
mail címen keresztül
Személyesen: Hadházi Ferencné, Borsod-Abaúj-Zemplénmegye, 3562 Onga,
József Attila utca 5, .

A pályázat elbírálásának határidej e:

2a18, október 31

.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.
.
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