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 Hajdúsámsoni Telephely

  
szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Árpád utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. tv. 57.§ (1) c) pontjában meghatározott étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolódó
adminisztráció vezetése, étel kiadása, térítési díjak beszedése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében az étkeztetés
szakfeladat ellátására vonatkozó képesítési előírás,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű pontos, igényes, önálló munkavégzés, jó kommunikációs képesség, segítőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláhné Balázs Erzsébet nyújt, a 52-201-343 -os
telefonszámon.



A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ címére

történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Árpád utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HS-IN/21/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: szociális segítő.

•         Elektronikus úton Oláhné Balázs Erzsébet részére a olahnebalazse@gmail.com E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását telephelyvezető végzi és tesz javaslatot alkalmazásra az igazgató felé. Személyes
meghallgatásra nem minden pályázó esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         intézmény székhelyén Nyíradony Dózsa Gy. u. 5. - 2017. október 10.
•         Telephelyen hajdúsámson, Árpád u. 22. - 2017. október 10.
•         www.hajdusamson.hu - 2017. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a
munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel.


