Kistérségi Gondozási Központ - Aszód
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

Család- és Gyermekjóléti Központ -esetmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idtartama:
határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaid
A munkavégzés helye:
Pest megye, Aszód járás települései, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezeti megbízással járó lényeges feladatok:
• A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti feladatok, • A személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szervezetek szakmai feladatairól és mködésük
feltételeir l szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•

•
•
•
•

F iskola, fels fokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés
szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemz , szociológus, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkez : nevel tanár, pedagógus, pedagógiai el adó, okleveles
emberi er forrás tanácsadó, gyógypedagógus, véd n , teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejleszt szakember.,
Szociális és gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szint MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen el élet, cselekv képesség,
Szakmai önéletrajz, motivácós levél, végzettséget igazoló dokumentumok, ekölcsi bizonyítvány

Elnyt jelent kompetenciák:
•

Jó stressztr képesség,problémamegoldó készség.

A munkakör betölthetségének idpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követ en azonnal betölthet .

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márta Bettina nyújt, a 06-30-816-0462 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Márta Bettina részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Aszód járás településeinek weboldalai.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idpontja: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétev je a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

