Pályázati Felhívás – családsegítő munkakör betöltésére

Jászszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé
családsegítő munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A munkakör betöltésének időpontja: 2017. január 2.
A próbaidő tartama három hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás
munkaidőben történik.
A kinevezés feltételei:
- Főiskola, Szociális végzettség a 15/1998 (IV.30) NM rendelet II. számú mellékletében
foglalt képesítési előírásoknak megfelelően,
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Ezen vagy hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
A munkavégzés helye:
5136 Jászszentandrás, Rákóczi u. 88.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Család-és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítői feladatok ellátása
A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások):
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt), valamint a végrehajtásáról
szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A pályázat tartalmi követelményei:





a pályázó szakmai önéletrajza,
iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő
tárgyalását illetőleg hozzájárulása a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázatot Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatalához kell benyújtani, a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes
oldalán megjelentek szerint, legkésőbb 2016. november 10. 1600 - ig.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban Jászszentandrás Község Önkormányzat Családsegítő pályázat
megnevezéssel 1 példányban, postai úton a Községi Önkormányzat Jászszentandrás, 5136
Jászszentandrás, Rákóczi út 94. címre, vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatalban
kell benyújtani. A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásnak rendje és határideje:
A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Jászszentandrás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás előkészítésével és
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Jászszentandrás Község Önkormányzat jegyzője látja
el.
A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást Szabó László, Jászszentandrás Község
Önkormányzatának polgármestere ad az alábbi elérhetőségen: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi
út
94.,
tel.:
06-57/446-006,
e-mail:
polgarmester@jaszszentandras.hu.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje:
Jászszentandrás Község honlapja, www.jaszszentandras.hu – 2016. október 11.
Jászszentandrás Önkormányzat hirdetőtáblája – 2016. október 11.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

Jászszentandrás, 2016. 10. 10.
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