
 

Szociális Szolgáltató Központ  

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Szociális Szolgáltató Központ  

Idősek nappali ellátása 

 

vezető gondozó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3922 Taktaharkány, Rákóczi utca 38.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A idősek nappali ellátásának megszervezése, működtetése szakmai szempontok 

érvényesítésével. Az ellátásra szorulók felkutatása, felvétele, igény szerint a szociálisan 

rászorulók étkeztetésének és gondozásának megszervezése. Gondozási dokumentáció és a 

szükséges adminisztráció naprakész vezetése a jogszabályoknak, az intézményvezetői 

utasításoknak megfelelően. Éves munkaterv, beszámoló készítése. Az intézményvezető által 

átruházott egyéb feladatkörök végrehajtása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8. pontjában 

meghatározott felsőfokú végzettség,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         B kategóriás jogosítvány,  

         büntetlen előélet  

         cselekvőképesség  

         magyar állampolgárság  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         idősek nappali ellátásában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         települési szintű helyismeret, családok, egyének ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozata pályázat 

elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kéréséről  

         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata  

         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 23.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristófné Tóth Emese nyújt, a 

47/578-013 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Személyesen: Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, 3922 Taktaharkány, Honvéd utca 32. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 24.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Szociális Szolgáltató Központ hirdetőtáblája - 2015. június 8. 

         Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. június 8. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 8.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  
 


