Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
Család-és Gyermekjóléti Központ

2 fő esetmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év - 4 hónap próbaidővel - 2020. augusztus 31. –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Vár utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az esetmenedzser a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó
hatósági intézkedésekhez kapcsolódóm a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el,amelynek keretében szociális segítő munkát koordinál
és végez. Végzi a Gyvt. szerinti esetmenedzseri feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az
esetmenedzser a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódóm a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el,amelynek keretében szociális segítő munkát koordinál
és végez. Végzi a Gyvt. szerinti esetmenedzseri feladatokat. az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.rész I.1/a pontjában
az esetmenedzser munkakör betöltésére meghatározott
végzettségek valamelyike,
• gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
• Büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

jó kommunikációs képesség,
önálló munkavégzési képesség,
jó problémamegoldó képesség,
empátia,
terhelhetőség,
kríziskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• önéletrajz
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles
másolata
• nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
• nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálója betekintést nyerhet a
pályázati anyagba

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávidné Szabó
Aranka nyújt, a 42/630-863 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbátor Város Szociális
Szolgálata címére történő megküldésével (4300
Nyírbátor, Vár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5222/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő
esetmenedzser.
• Elektronikus úton Bodóné Erős Rózsa részére a
szocialisintezmeny@nyirbator.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Intézményvezető és a család-és gyermekjóléti központ vezetője az
érvényes pályázatot benyújtó jelöltet személyesen is meghallgatja, és ezt
követően dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.nybszocialisszolgalat.hu - 2019. július 17.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
www.nybszocialisszolgalat.hu honlapon szerezhet.

információt

a

