Prügy Környéki Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetői megbízás (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3925 Prügy, Petőfi Sándor út 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek (gyermekjóléti szolgáltatás,
családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ellátásának biztosítása, az intézmény
irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a
tagtelepülésekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I. 7.)SZCSM. rendelet 3. számú mellékletének 3.
pontja szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998.(IV. 30.)NM. rendelet
2. számú mellékletének I. rész I/1. pontja szerinti képesítés,
legalább 5 év, felsőfokú végzettséget,vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, illetőleg a szociális ellátás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség




szociális szakvizsga megléte, vagy annak hiányában a kinevezést követő 2 éven
belül történő megszerzésének vállalása
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szociális szakvizsga,
 intézményvezetői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
szakmai önéletrajz és az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn
nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázatba betekintsenek.
nyilatkozat, amennyiben a pályázat tárgyalása során zárt ülés tartását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bazsó Áron nyújt, a 0647572311
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Prügy Környéki Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti
Társulás címére történő megküldésével (3925 Prügy, Kossuth L. út 3. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1526/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Prügy Községi Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kozigallas.hu - 2015. július 10.

