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Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 

Bőcsi Idősek Otthona 
                             
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
 
mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye:  3574 Bőcs Rákóczi út 102. szám 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Munkaköri leírás és munkaterv szerint az otthonban lakó idősek mentális gondozása, mindennapi életük 
tartalommal való megtöltése. Foglalkozások, foglalkoztatások, rendszeres szellemi, kulturális és 
szórakoztató tevékenységek tervezése, szervezése, vezetése. Mentális gondozással kapcsolatos 
tevékenységek dokumentálása. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint az intézmény belső szabályzatai és  rendelkezései az irányadók. 
                      
Pályázati feltételek: 
 
Szakmai  végzettség 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet melléklete szerint, 
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
Főiskolai végzettség 
Élet és munka tapasztalat. 
 
Elvárt kompetenciák:  
 
Szakmai elhivatottság, magas fokú empátia és tolerancia, pontosság és precizitás, kiváló 
kommunikációs, együttműködő és szervező képesség. 
 
Előnyt jelentő kompetenciák:  
 
Rugalmasság, sokoldalúság, kimagasló kreativitás, kézügyesség. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
Kézzel írott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány, oklevél másolata.  
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló feladóvevény 
másolata. 
Motivációs levél, mely tartalmazza a munkakörrel kapcsolatos megállapításokat, elvárásokat  és 
elképzeléseket.  
Szakmai továbbképzésről szóló igazolások. 
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010.május  21. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Murincsák Mária intézményvezető nyújt :  
Tel : 46 318-190,  46 318-498, vagy  30 661 2572 , 70 572-3284 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
 
Postai úton  : MKTT  BŐcsi Idősek Otthona  ( 3574 Bőcs Rákóczi út 102.) címére történő megküldésével . 
Kérjük a borítékon feltüntetni :  pályázat        
Elektronikus úton  : bocsi.idosotthon@freemail.hu  
Személyesen :  intézményvezetőnek címezett boritékban 
  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A benyújtási határidőt követően a bíráló bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a 
pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31. 
 
A pályázati kiírás  közzétételének helye : 
 
- KÖZIGÁLLÁS 
- Bőcs Község  Önkormányzat honlapja  
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