Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Támogató szolgálat
terápiás munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5650 Mezőberény, Hősök útja 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segítséget nyújt o a fogyatékos személy életviteli, életfenntartási és higiénés szükségleteinek
kielégítésében, például: - alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása, - otthoni felügyelet
ellátása, - segítségnyújtás a higiénia megtartásában, - közreműködés az ellátást igénybe vevő
háztartásának vitelében, o önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és
egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős
tevékenységek végzéséhez, Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú képesítés, támogató szolgálat személyi segítő,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés), az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettséget igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a
0670/4002499 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat címére
történő megküldésével (5650 Mezőberény, Juhász Gy. utca 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidőt követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az állás betöltésének
valószínűsíthető kezdő időpontja: 2022.05.02. A kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat honlapja - 2022. március 11.
 Mezőberény Város honlapja - 2022. március 11.

