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Csenger Többcélú Kistérségi Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
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, 5év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Ady Endre utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Csengeri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Csenger Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás a munkáltatói jogok gyakorlása
és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói, valamint az alapító okirat szerinti
feladatainak ellátása és kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség, Szociális szakvizsga,
Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű World, Excel ismerete,





B kategóriás jogosítvány,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő és a
gyermekvédelem, szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat. Cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű Szervező, és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Szakmai önéletrajz.
Végzettséget, képesítést igazoló okirat és szociális szakvizsga oklevelének másolata.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Nyilatkozatok, miszerint a Gyvt. 15§- ban meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem
áll fenn, hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a Kjt.41 és 44§-ok szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Dr. Katona Adrienn nyújt, a 0644520522 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás címére történő
megküldésével (4765 Csenger, Ady Endre utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 3325/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
Intézményvezető.
 Személyesen: Molnárné Dr. Katona Adrienn, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger,
Ady Endre utca 14. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.csenger.hu - 2017. június 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

