
Álláspályázat szociális munkás munkakör betöltésére 

 

Alsóvadász Község Önkormányzata 

nyilvános álláspályázatot 

hirdet 

EFOP-1.6.2-16-2017-00062 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés 

 megvalósításához " Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

Alsóvadász településen" című projekthez 

1 fő részmunkaidős (heti 10 órás) szociális munkás  

és  

1 fő részmunkaidős (heti 15 órás) szociális munkás  

munkakörök betöltésére 

határozott időre, 22 hónap időtartamra. 

  

A munkavégzés helye: 

3811 Alsóvadász, Fő út 63. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Változó munkarendben, utcai szociális munkás feladatok ellátása, Szegregátumban élő 

emberek felkutatása, megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás pályázati program 

szerint. Szociális ügyintézés, dokumentáció vezetése papír alapon és elektronikus formában, 

beszámoló a gondozási tevékenységről megbeszélő csoporton. 

Illetmény és juttatások: 

Támogatási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

Főiskola, felsőfokú szociális végzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. 

részében a családsegítő és tanácsadó munkaköröknél felsorolt következő képesítések 

valamelyikével lehet szociális munkás munkakört betölteni a projekt keretében  

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 



  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•          Több éves szakmai tapasztalat 

•          Érvényes "B" kategóriás vezetői engedély   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•          Részletes szakmai önéletrajz 

•          Motivációs levél 

•          Végzettséget igazoló okiratok másolata 

•          Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

•          Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat 

esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, 2020. május 1. 

napjától kezdődően 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Laczkó Csabáné Bakos Krisztina 

aljegyző nyújt, a 46/596 333-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•          Elektronikus úton: alsovadasz.jegyzo@gmail.com 

 e-mail címen keresztül 

postai/ személyes úton: 3811 Alsóvadász, Fő út 63. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson 

vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati 

feltételeknek tartalmilag nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 29. 
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