
Vaskúti Nagyközségi Önkormányzat 
 

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

pályázatot hirdet 

 

 családsegítő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő kikötésével 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő (heti 40 óra) 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.  

Bács-Kiskun megye, 6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 

Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 

1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. 

törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján. 

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében 

előírt családsegítő munkakör betöltéséhez szükséges képesítések valamelyike, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély 



 Mediátori végzettség 

Elvárt kompetenciák: 

 Jó szintű kommunikációs, mediációs képesség, empátia, szervező, 

konfliktuskezelő, kapcsolatteremtő készség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz 

 motivációs levél 

 iskolai végzettségeket/szakmai képesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok 

másolata 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ szerinti foglalkoztatási tilalom 

nem áll fenn; 

 Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 25. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Személyesen 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., 4. iroda 

 Postai úton, a pályázatnak a Vaskút Nagyközségi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/322-2/2020, valamint a 

munkakör megnevezését: családsegítő. 

A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. február 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

 

 Vaskút Nagyközségi Önkormányzat hirdetőtáblája  

 www.vaskut-nagykozseg.hu 

 Bátmonostor Községi Önkormányzat hirdetőtáblája 

 www.batmonostor.hu  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből 

keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. 

Bármely benyújtandó irat, igazolás hiánya automatikusan a pályázat 

érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség!  
 

http://www.vaskut-nagykozseg.hu/
http://www.batmonostor.hu/

