Prügy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (3925. Prügy, Kossuth L. u. 3.)
pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ
(3925. Prügy, Petőfi S. u. 41.)
intézményvezetői (magasabb vezetői)
álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak
nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatás.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: esetelosztás,
nyilvántartások ellenőrzése, szakmai képviselet, munkáltatói jogkör gyakorlása,
szolgáltatások megszervezése, biztosítása, ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998.(IV. 30.)NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában
meghatározott képesítési előírások szerinti szakirányú szakképesítés, illetve az
1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú
szakképesítés.
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, illetőleg a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga megléte, vagy annak hiányában a kinevezést követő 2 éven belül
történő megszerzésének vállalása,
- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szociális szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
- az intézmény vezetésre vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, illetve nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő elbírálásához,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás időtartama: 5 év, legkorábban 2010.
március 1-jétől.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre
szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3
hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt., valamint a 257/2000.(XII. 26.)Korm. rendelet szerint.
A pályázat benyújtatásnak határideje: 2010. február 24.
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A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történő közzététel napja: 2010. január 18.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázat teljes anyaga, valamennyi igazolás és
dokumentum postai úton Boros-Leskó Géza polgármesternek címezve, Prügy Község
Önkormányzatának postacímére (3925. Prügy, Kossuth L. u. 3.) nyújtandó be. A borítékra
kérjük ráírni: „Pályázat Szociális Szolgáltató Központ vezetői munkakörre”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30
napon belül.
A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Bazsó Áron jegyző nyújt a 47/572-311-es
telefonszámon.

