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Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata

intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9600 Sárvár, Hunyadi utca 54.
Vas megye, Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata ellátási
területéhez tartozó települések közigazgatási területén belül gyakorolja a Sárvár
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata közalkalmazottai felett
a munkáltatói jogokat, irányítja az intézmény szakmai munkáját, felügyeli az éves
költségvetés teljesítését, teljesíti az intézményre vonatkozó beszámolási
kötelezettségeket. Vezető családsegítőként feladata a kistérség 28 településén a
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátása.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

•

•
•
•

Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I/1. pontjában
előírt képesítés,
a vezető megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek
vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben meghatározott
szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy
a képzés teljesítésének vállalása
257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdése szerint meghatározott,
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
B kategóriás jogosítvány
saját személygépkocsi használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• kistérségi társuláshoz tartozó települések ismerete
• helyi viszonyok ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•
•
•

részletes szakmai önéletrajz (https://kozigallas.gov.hu/media/documents
/oneletrajz_sablon.xlsx)
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolata
a vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány másolata, vagy a pályázó
nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI
rendeletben előírt vezetőképzés teljesítését, mentesség esetén annak
igazolása
az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és nem áll
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lendvai Róbert jegyző nyújt,
a 06-95/554-000 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
címére történő megküldésével (9682 Nyőgér, Petőfi S. utca 15. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SKT/30/2022. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarvarikisterseg.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

2022.04.13. 15:25

