
Ongai §zociális Szolgáltató Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1gg2. évi )fiXlll. törvény 2alA. § alapján
pályázatat hirdet

Ongai Szociális §zalgáltató Központ
Gsalád- és Gyermekjóléti §zolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatla n idej ű köza l ka l mazotti j ogvi szony

Fog lalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3556 Kisgyőr, Akác utca 1,

A munkakörbe tartozó, ilIetve a vezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:

Kisgyőr közigazgatási területén a család- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó
családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) és az 1993. évi lll. tv.
(Szt.) alapján,

llletmény és juttatások:

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

Pályázati feItételek:

. Főiskola, A 15/1998. (lV.30.) NM. rendelet 2, számű melléklet ll. rész li1.
pontja szerinti, családsegítő részére előírt képesítés.,

. Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

. Gyakorlott szintű lnternetes alkalmazásak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



. Végzettséget, képesítést lgazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány
igénylése folyamatban van. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó az 1997. évi
XXXI. tv. 10/A § (3) bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének eleget
tesz. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szeméIyes adatait és
elérhetőségét is.

. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemólyes adatainak a
pály ázati e lj á rássa l összefü g g és be n szü kség es keze l és é h ez hazzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2a19. március 18.

A pályázati kiírással kapcsotatosan további információt Molnár lldikó nyújt, a 46464-277
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Ongai Szociális Szolgáltató Központ címére

történő megküldésével (3562 Onga, József Attila utca 5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Fl16l2a19. ,

valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
. Elektronikus úton Molnár lldikó részére a molildiko@freemail.hu E-mail címen

keresztül
. Személyesen: Molnár lldikó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga,

József Attila utca 5. .

A pályázat elbíráIásának határideje: 2a19. március 21.

A pályázati kiírás további kőzzétételének helye, ideje:

. www.onga.hu - 2019. február 1B.

. www.kisgyor,hu - 2019. február 18.


