Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Szigetvári Speciális Gyermekotthon

Nevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7/2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A gyermekek gondozási feladataival, ellátásukkal kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátása; Az egyéni gondozási-nevelési tervben meghatározott
feladatok alapján önállóan összeállítja a gyermek iskolai felkészüléséhez
szükséges egyéni tanulási programot, Segíti a gyermeket tanulásának
ütemezésében, felkészülésében; Rendszeresen kapcsolatot tart az
iskolákkal, szaktanárokkal; Folyamatosan tájékozódik a gyermek iskolai
viselkedése, tanulmányi előmenetele felől; Felkészül az éppen aktuális
gyermekösszetétel által megkövetelt tanulmányi minimumról; Biztosítja a

gyermek számára az érdeklődésének megfelelő tevékenységek, szakkörök,
vagy iskolán kívüli programok elérhetőségét, a gyermekek szabadidős
(kulturális, játék és sport) elfoglaltságait, szünidei programjait szervezi,
elősegíti azok lebonyolítását; Életvezetési témakörben foglalkoztatásokat
tart a gyermekeknek.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, Diploma: Pedagógus vagy felsőfokú
szociális alapvégzettség vagy pszichológus vagy mentálhigiénés
szakember vagy teológus,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság, saját gépjármű.


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. június 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baka László nyújt, a
20/5156571 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Baka László részére a bmgyk@bmgyk.hu Email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bmgyk.hu - 2022. június 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu
honlapon szerezhet.

