Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
Csongrád-Csanád megye, 6933 Nagylak, Petőfi Sándor utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű
ellátása Magyarcsanád és Nagylak községekben. Családgondozás, problémával küzdő egyének és családok
segítése, egyéni esetkezelés, információnyújtás, ügyintézésben segítségnyújtás, családlátogatás,
adminisztratív feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM r. 2. sz. melléklet II. Rész I. pont 1. alpont családsegítő
munkakörhöz előírt végzettség,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 cselekvőképesség,
 önálló precíz munkavégzés,
 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz,
 szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, melyeket
alkalmazás esetén eredetben be kell mutatni,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők teljeskörűen
megismerhetik,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 90 napnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, az 1997. évi
XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll), vagy annak igénylését
igazoló dokumentum.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczegné Jáksó Anita intézményvezető nyújt, a
20/801-5018-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő
megküldésével (6931 Apátfalva, Maros utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2022, valamint a munkakör megnevezését:
családsegítő.
vagy
 Elektronikus úton Herczegné Jáksó Anita intézményvezető részére a
alapszolg.apatfalva@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Herczegné Jáksó Anita intézményvezető,
Csongrád-Csanád megye, 6931 Apátfalva, Maros utca 39.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Apátfalva Község Önkormányzata honlapja (www.apatfalva.hu) - 2022. szeptember 20.
 Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. szeptember 20.
 Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ hirdetőtáblája - 2022. szeptember 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A próbaidő tartama 3 hónap.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 20.

