
 

Bőcsi Családsegítő Központ  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Bőcsi Családsegítő Központ  

gyermekjóléti szolgálata 

 

családgondozó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3577 Köröm, Rákóczi Ferenc út 11.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

családgondozás, jelzőrendszeri tagokkal és gyámhivatallal való együttműködés, 

szabadidős programokban való közreműködés  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, szociális felsőfokú végzettség (szociálpedagógus, szociális 

munkás stb.),  

         gyermekjóléti alapellátás - 1 év alatti szakmai tapasztalat,  



         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,  

         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         ellátási terület ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű kommunikációs készség, csapatmunka, alkalmazkodó 

képesség, terhelhetőség, empátia,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló 

iratok, nyilatkozat a kizáró ok nem létéről, hozzájáruló nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 21.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Edina nyújt, a 

06307379951 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Bőcsi Családsegítő Központ címére történő 

megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Css. 

37/2014. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.  

         Elektronikus úton Takács Edina részére a bocscsalad@gmail.com E-mail 

címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 27.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Bőcsi Családsegítő Központ - 2014. október 1. 

         Bőcs község honlapja - 2014. október 1. 

         Köröm Község Önkormányzata - 2014. október 1. 
 

Megjegyzés [MB1]:  


