BAKTALÓRÁNTHÁZAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT TÁRSULÁS
az EFOP 1.4.2-16-2016-00005 számú „Lehet, jobb a gyerekeknek a Baktalórántházai
Kistérségben II.” projekt keretében pályázatot hirdet

Közösségi ház vezető
munkakör betöltésére
Munkaidő jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár Bereg megye, 4558 Ófehértó-Ligettanya, Ligeti út, Közösségi Ház
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
az EFOP-1.4.2-16-2016-00005 „Lehet jobb a gyerekeknek a Baktalórántházai Kistérségben II.
című” projekt keretein belül az Ófehértó-Ligettanyán lévő Közösségi ház vezetése
 közösségfejlesztési módszerekkel, a gyermekszegénységet csökkentő, a szegénység
átörökítését megakadályozó programok megvalósítása
 közösségi rendezvények szervezése, tematikus csoportok szervezése


projekthez tartozó dokumentációk vezetése



1 fő 8 órás (közösségi ház-vezető) munkatárs végzettségére a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
2. sz. mellékletének a családsegítőre vonatkozó képesítési elvárások vonatkoznak: felsőfokú
szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, mentálhigiénés szakember, közösségi
szociális munkás, családterápiás konzultáns család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus,
játék- és szabadidő-szervező tanár gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó. A
munkába állásnál előnyt jelent, a közösségi szociális munka és a szociális csoportmunka
területein tapasztalattal bíró szakemberek.

Elvárt kompetenciák:


megbízhatóság, terhelhetőség, elhivatottság



önálló és pontos munkavégzésre való alkalmasság és szándék



jó kommunikációs készség



problémamegoldó és kezdeményező készség



felhasználó szintű számítógép kezelői ismeretek



saját gépjármű és „B” kategóriás jogosítvány

Pályázati feltételek:
 felsőfokú szociális végzettség
 előnyt jelent, de nem feltétel a szociális szférában szerzett tapasztalat
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
Benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz (Europass)
 végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően: 2018. január 01. napjával betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.
A pályázat benyújtásának módja:
 postai úton, a BAKTALÓRÁNTHÁZAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT TÁRSULÁS
címére (4561 Baktalórántháza Köztársaság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „Közösségi ház vezető – Ófehértó-Ligettanya”


elektronikus úton Nagy Gábor Andrásné részére, az evanagy0331@gmail.com email címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja: felvételi elbeszélgetés

