Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Mezőcsáti Gyerekesély Iroda

Intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, az EFOP-1.4.2-16-2016-00022 „Legyen jobb a gyermekeknek” a
mezőcsáti járásban projekt időszakára, 2022. április 30-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 2022. április 30-i, a projekt időtartamáig szól
A munkavégzés helye:
Mezőcsáti Gyerekesély Iroda, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai vezető és Gyerekesély Iroda vezetői feladatainak ellátása, napi
munkafolyamatok
szervezése,
munkatársak
munkájának
irányítása,
koordinátorokkal való napi munka irányítása, team megbeszélések irányítása,
kapcsolat tartása a Gyerekesély Iroda partnereivel, Gyerekesély Bizottság
működtetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
 Legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat (a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet feltételeinek megfelelően)
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásának előnyt jelent:




gyermekvédelem terén szerzett szakmai tapasztalat
pedagógiai szakképzettség
szociális, gyermekvédelmi, rehabilitációs programokban való részvétel,
ezek szervezése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes, szakmai önéletrajz
 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését
igazoló dokumentum
 nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázat elbírálását zárt ülésen tárgyalja a
Tanács
 nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll
fenn
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szüksége kezeléséhez hozzájárul
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat eredményessége esetén
vagyonnyilatkozatot tesz a reá irányadó jogszabályok szerint
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Horváth Anita
nyújt a 49/552-046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás
Elnökének címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere

1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 135/2020., valamint a következő megnevezését:
„Gyerekesély Iroda intézményvezető
vagy
 Személyesen: Siposné Horváth Anita, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.mezocsat.hu

