Kunágota Község Önkormányzata
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
pályázatot hirdet
KUNÁGOTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete
az EFOP-1.6.2-2017-00099 azonosítószámú „Felzárkózási fejlesztések
Kunágota településen” című projekt keretében
2 fő szociális munkás
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.03.01 – 2021.02.01. –ig tartó munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra.
A munkavégzés helye:
Kunágota község közigazgatási területe.
Ellátandó feladatok:
Az EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című
projekt megvalósítása során az akcióterületként meghatározott szegregátum
területén élő célcsoport szociális segítése, egyéni esetkezelés, egyéni- családi
fejlesztési tervek készítése, célcsoport motiválása, projekt megvalósításában aktív
részvétel.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közvetlen célcsoporttal zajló segítő munka, adminisztratív feladatok, részvétel a
projekt megvalósításához kapcsolódó rendezvényeken.
Jövedelem és juttatások:
Bruttó 250.000.- forint/hó.
Pályázati feltételek:
-

-

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
igazolása: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,
(vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvénnyel), melyet a
munkavégzésre irányuló jogviszony megkötéséig kérünk csatolni,
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő
munkakörnél felsorolt végzettségek valamelyikének megléte
magas szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
-

önálló munkavégzési képesség,
minőségi és hatékony munkavégzés,
megbízhatóság,
precizitás, pontosság,
jó kommunikációs és együttműködési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

fényképes szakmai önéletrajz, europass formátumban,
motivációs levél,
végzettséget, képesítést, gyakorlatot, a pályázati feltételek meglétét igazoló
okiratok másolata,
hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati
anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, 2018.
03. 01-et követően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02. 20-tól folyamatosan, az állás
betöltéséig.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, az 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. szám alatti címre, Kunágota Községi
Önkormányzat címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „EFOP-szociális munkás”
megnevezést.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való
megfelelőség alapján, személyes interjú.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat benyújtásának feltétele, a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények
megléte. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető telefonon Mag Attilától, a
06-68-430-000 telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
-

önkormányzati hirdetőtábla
önkormányzati honlap: www.kunagota.hu
www.3sz.hu honlap
szociális szakemberek levelező listája

