
 

Nagyszénás Nagyközség Gondozási Központ  
                         

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

Gondozási Központ  
Idősek klubja 

 
nappali ellátás vezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2017. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. december 31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5931 Nagyszénás, Szabadság utca 8.  

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

Idősek Klubja - nappali ellátás- szakmai irányítása. Gondoskodik a klubtagok egyéni 
szükségleteinek megfelelően a fizikai, egészségügyi ellátásáról, mentális gondozásáról, 
foglalkoztatást szervez, adminisztrációt vezet.  

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.melléklete szerinti szakképesítés,  
Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,  
Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
Szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
Magyar állampolgárság  
Büntetlen előélet  
Cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség,  
Kiváló szintű Teamban való együttműködés,  
Kiváló szintű Szervezőképesség,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség  
Kiváló szintű Teamban való együttműködés  
Kiváló szintű Szervezőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  
Hatósági bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)  
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez  
Szakmai önéletrajz  
Motivációs levél, szakmai elképzelések  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attiláné nyújt, a 30-2999-477 -
os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Nagyszénás Nagyközség Gondozási Központ címére 
történő megküldésével (5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8. ). Kérjük a borítékon 



feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2016 , valamint a 
munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető.  

vagy 
Elektronikus úton Nagy Attiláné részére a gkvsznsz@gmail.com E-mail címen 
keresztül  
Személyesen: Nagy Attiláné, Békés megye, 5931 Nagyszénás, Március 15. tér 8.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók eseti bizottság általi személyes 
meghallgatását követően, az intézményvezetője dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Nagyszénás honlap - 2016. december 5. 
Gondozási Központ hirdető táblája - 2016. december 5. 
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának hirdető táblája - 2016. december 5. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető. A pályáztató a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  
  
 


