Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Gondozási Központ

Gondozási Központ 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 év, 2019.04.0.8-2024.04.07.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Laky Döme út 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény vezetéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása: étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás,

szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus.
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő,
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a kö
zoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat ,
•Büntetlen előélet,
•Magyar állampolgárság
•Cselekvőképesség
•felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•szakmai önéletrajz
•végzettsége(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
•büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (KJT. hatálya alá tartozó szerv)
•az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
•pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik
•a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15§-nak (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
•GDPR nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:2019. március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Élő
Zsuzsanna - intézményvezető nyújt, a 0696261394 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna

címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
104/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:2019. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•Csorna Város Honlapja - www.csorna.hu - 2019. február 18.

