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Őr Község Önkormányzat

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Őr - Nyírparasznya Család - És Gyermekjóléti szolgálat 

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család - és Gyermekjóléti szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak
szakszerű ellátása, figyelemmel A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. törvényben, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI. törvényben, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények , valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendeletben , Egyes szociális és gyermekjóléti
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2015 (XI.30) EMMI rendeletben
foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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§         Főiskola,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti , gyermekvédelmi intézmények

, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998 (IV.30) NM rendeletben előírt végzettség.

§         magyar állampolgárság
§         büntetlen előélet
§         cselekvő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         saját gépkocsi
§         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Kapcsolat teremtő és probléma megoldó készség,
§         Kiváló szintű Kommunikációs és szervező képesség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz.
§         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
§         Erkölcsi bizonyítvány
§         Nyilatkozat arról hogy az 1997.évi XXXI törvény 15.§ (8) bekezdésében

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hódi Miklós nyújt, a 06-44/385-
144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Őr Község Önkormányzat címére történő

megküldésével (4336 Őr, Kossuth ut 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1858/2016 , valamint a
munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy
§         Elektronikus úton Hódi Miklós részére a polghivor@gmail.com E-mail címen

keresztül
vagy

§         Személyesen: Hódi Miklós polgármester részére., Szabolcs-Szatmár-Bereg
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megye, 4336 Őr, Kossuth ut 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntést Őr és Nyírparasznya települések képviselő- testületei hozzák meg. A képviselő
testületek a pályázati eljárás eredménytelenségének , illetve érvénytelenségének
kimondására , megállapítására vonatkozó jogukat maguknak fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Helyben szokásos módon - 2016. augusztus 4.
§         Őr község önkormányzat honlapján - 2016. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.or.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


