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Jászszentandrás Községi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Jászszentandrás Községi Önkormányzat

Családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelete,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény rendelkezései szerinti családsegítő feladatok ellátása a működési engedélyben
meghatározott településeken (Jászszentanhdrás, Jászivány)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2.számú mellékletében II.rész I.
Alapellátások 1. Család-ésgyermekjóléti szolgálat családsegítőre előírt
végzettségek valamelyikeelőírt képesítés: 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és
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kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ), d) csecsemő- és gyyermeknevelő-gondozó (OKJ), e)
kisgyermekgondozó-, nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő
asszisztens (FOKSZ) vagy a 2. pont a)-f) pontja szerinti végzettség
valamelyikével rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy
vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettségfel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szakképzettségű személy vagy
pedagógus szakképzettségű személy,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány (Kjt. hatálya alá
tartozó szerv)
Részletes fényképes szakmai önéletrajz
Motivációs levél
végzettséget, képzettségei igazoló okiratok másolata
Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
pályázó nyilatkozatát, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolláth Bálint polgármester
nyújt, a +36306246984 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jászszentandrás Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/
/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
• Elektronikus úton Kolláth Bálint polgármester részére a
polgarmester@jaszszentandras.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Kolláth Bálint polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=585522
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Jászszentandrás Községi Önkormányzat honlapja - 2022. január 24.
Jászivány Községi Önkormányzat honlapja - 2022. január 24.

Nyomtatás
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