Nagybaracska Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
Nagybaracskai Család- és Gyerekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű – tartósan távollévő visszatéréséig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
Bács-Kiskun megye, 6523 Csátalja, Kossuth Lajos u. 2/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításával összefüggő, családsegítői feladatok
ellátása Nagybaracska, Csátalja településeken az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI.
törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítés
munkakör betöltéséhez,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szociális, gyermekvédelem területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány, saját használatú személygépkocsi térítés ellenében történő
használata
Elvárt kompetenciák:
- önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,
- jó kommunikációs, problémamegoldó, helyzetelemző készség,
- szociális érzékenység, empatikus magatartás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
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a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott ok
vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bögi István András polgármester
nyújt, a 06-70-490-2897 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nagybaracska Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1007/2017, valamint a munkakör
megnevezését: családsegítő.
vagy
-

Személyesen: Bögi István András, Bács-Kiskun megye, 6527 Nagybaracska,
Szabadság tér 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételnek megfelelő pályázatot benyújtók közül a polgármester által
végzett- előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A
benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a
polgármester dönt. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje:

2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2017. május 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2017. május 13.

