PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kenderesi Gondozási
Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (5331 Kenderes, Szent István út 58.)
intézményvezetői állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében
meghatározott felsőfokú végzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális
menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpolitikusközgazdász végzettség;
 Gyermekvédelem, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett legalább
ötéves szakmai gyakorlat;
 Szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére
történő kötelezettségvállalás;
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 pályázó részletes szakmai önéletrajza;
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn);
 a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolata;
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati
eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék;
 nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő
elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri;
 nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
szakszerű, törvényes működtetése, vezetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az
intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Munkáltatói
jogkör gyakorlása.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5331 Kenderes, Szent István út 58.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
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A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 15.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2018. december 1.– 2023. november 30-ig.
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázatokat zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel az alábbi címre
kérjük benyújtani: Kenderes Városi Önkormányzat (5331 Kenderes, Szent István út 56.).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítást Pádár Lászlóné polgármester nyújt
a 06-59-328-109-es telefonszámon.

