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Isaszegi Humánszolgáltató Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Idősek nappali ellátásának vezetője
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.10.-2022.10.09.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2117 Isaszeg, Móricz Zs. utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Humánszolgáltató Központ idősek nappali ellátásának működéséhez kapcsolódó
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint
végrehajtási rendeletei alapján) feladatok ellátása (idősek klubjának támogatása,
szervezése, irányítása, szociális étkeztetés felügyelete, adminisztrációja stb.). A
nappali ellátás keretében koordinálja az idősek nappali ellátását, demens személyek
nappali ellátását, házi segítségnyújtást és az étkeztetést igénybe vevők adminisztrációs
és szervezési feladatait. Felelős az ellátások törvényes és szabályos szakmai
munkájáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=332413
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Pályázati feltételek:
•
•
•

Főiskola, Felsőfokú végzettség az 1/ 2000. SzCsM rendelet 3. sz.
mellékletében meghatározottak szerint,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkaköri
orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empátia
Alkalmazkodó és problémamegoldó képesség,
Önállóság,
Terhelhetőség,
Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,
Jogszabályismeret,
Ellátási terület helyismerete,
Kiváló szintű empátiás készség,
Önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését
tanúsító feladóvevény
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget
igazoló bizonyítvány/ oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakajsza Anna nyújt, a
06704515087 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Humánszolgáltató Központ címére
történő megküldésével (2117 Isaszeg, Móricz Zs. utca 16. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20-2/2017/31 ,
valamint a munkakör megnevezését: Idősek nappali ellátásának vezetője.
• Személyesen: Bakajsza Anna, Pest megye, 2117 Isaszeg, Móricz Zs. utca 16.
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 10.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=332413
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.isaszeg.hu - 2017. augusztus 31.
www.3sz.hu - 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
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
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