Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Utógondozó Szakmai Egység

Gyermekvédelmi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7621 Pécs, Megye utca 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Utógondozó szakmai egység iratainak kezelése, irattározása, iratanyag
gondozása. Postázási, iktatási, nyilvántartási feladatok ellátása, kimutatások
készítése. A szakmai egység otthonaiban elhelyezett fiatal felnőttek
ellátásával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. Nyilvántartások
napra kész vezetése. Az utógondozói ellátás személyi térítési díjával
kapcsolatos teljes körű ügyintézés. A szakmai egység utógondozó
lakásotthonaiban és a külső férőhelyeken elhelyezett fiatal felnőttekhez
tartozó nevelők adminisztratív munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium, OKJ: Gyermekotthoni asszisztens,
gyermek- és ifjúsági felügyelő I., mentálhigiénés asszisztens,
pedagógiai asszisztens, pedagógiai és családsegítő munkatárs,
gyógypedagógiai segítő munkatárs vagy szociális asszisztens,
szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és
mentálhigiénés szakgondozó, pedagógiai munkatárs, pedagógiai
asszisztens, gyógypedagógiai munkatárs, gyógypedagógiai
asszisztens,
 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai
végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KÖZALK 18év + fogl 2017);
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő
kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsné Szeles Éva
nyújt, a 20/5158697 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Lukácsné Szeles Éva részére a
bmgyk@bmgyk.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bmgyk.hu - 2022. május 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu
honlapon szerezhet.

