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Megtekintés

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Hóvirág Otthona
Zala Megye, 8872 Muraszemenye, Béke utca 14.
fejlesztő pedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8872 Muraszemenye, Béke utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a telephelyen élő ellátottak törvényi előírásoknak megfelelő egyéni fejlesztéséért, a terápiás és
készségfejlesztő foglalkozások szervezéséért, az ellátotti jogok maradéktalan betartásáért az intézmény
szakmai programjának szem előtt tartása mellett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola,
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében a fejlesztő pedagógus munkakörre
meghatározott szakképzettség;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
büntetlen előélet;
cselekvőképesség;
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben felsorolt kizáró okok;

Elvárt kompetenciák:
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Magas szintű szociális érzékenység, empátia, határozottság, helyzetfelismerő- és szervező
képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
motivációs levél;
iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni
szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy
nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt);
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása
esetén megszünteti;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény címére
történő megküldésével (8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta utca 9. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92005-H/538-26/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.
• Elektronikus úton Ádám Tímea mb. szakmai intézményvezető-helyettes részére a
szivarvany@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni,
eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A szakmai bizottság a feltételeknek meg nem
felelő pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő
elbeszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - azok kerülnek behívásra, akik a
pályázat részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a szakmai bizottság
szükségesnek ítéli. Az ápoló kinevezésére az intézményvezető jogosult. A nem nyertes pályázók által
benyújtott dokumentumokat az elbírálást követően visszaküldjük, rendszerünkből töröljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

Nyomtatás
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