Pásztói Gondozási Központ - Pásztó
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Pásztói Gondozási Központ - Pásztó
Család- és gyermekjóléti központ

óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3060 Pásztó, Rákóczi út 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A Pásztói járás oktatási intézményeiben végzett szociális segítői munka
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szociális alapvégzettség 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.
számú melléklet alapján,
• családsegítés, gyermekjóléti szolgálat,gyermekjóléti szakellátás,
szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, hatósági erkölcsi
bizonyítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű probléma felismerési és probléma megoldási képesség
• Kiváló szintű empátiás készség
• Kiváló szintű képesség az önálló és csapatmunkára
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes részletes szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Gondozási Központ - Pásztó
címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Sport út 4-6. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 5-33/2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és
iskolai szociális segítő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes interjún vesznek
részt, melynek eredményéről értesítést küldünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.paszto.hu - 2021. február 16.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
4 hónap próbaidő kikötésével kerül a jogviszony létesítésére. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
Határidő után illetve hiányosan beküldött pályázatokat eredménytelen
pályázatnak tekintjük.

