Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
Családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.10.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9751 Vép, Kolozsvári utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. és a
gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.
valamint végrehajtási rendeletek szerinti családsegítői feladatok ellátása.
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. NM. rendelet 2. számú melléklete által
meghatározott végzettség,
• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett szakmai
tapasztalat, legalább egy év. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,

• · Magyar állampolgárság, · Cselekvőképesség, · Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló kommunikációs készség, megbízhatóság, önállóság, tolerancia,
empátia, precíz munkavégzés.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul • szakmai életrajz • szakképzettséget, végzettséget
igazoló okiratok másolata • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, mely igazolja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az (1) bekezdés a)–d)
pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Lilián nyújt, a
0694/354-345 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ
címére történő megküldésével (9751 Vép, Kolozsvári utca 3. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 29130/5965-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését:
Családsegítő.
• Elektronikus úton gondozasvep@gmail.com részére a
gondozasvep@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Farkas Lilián, Vas megye, 9751 Vép, Kolozsvári utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Vép Város Önkormányzat hirdetőtáblái
• www.vep.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: kétévente nettó 20 000 forint összegű
szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához hozzájárulás, évente nettó 15 000
forint összegű ruhapénz, havi nettó 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulás,
évente nettó 120 000 forint összegű cafetériajuttatás SZÉP kártyán.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

