Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Zalaegerszegi Gyermekotthona

Gyermekvédelmi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Posta utca 144.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
12-18 éves speciális- és kettős szükségletű gyermekek, fiatalok gondozási és nevelési feladatainak segítése, ellátása. Részt vesz a
csoport életének szervezésében, programjainak megvalósításában, elvégzi az adminisztrációs feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Felsőfokú képesítés, Pedagógiai asszisztens, pedagógiai- és családsegítő munkatárs.,
Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Felsőfokú képesítés, Gyógypedagógiai asszisztens, vagy gyógypedagógiai segítő munkatárs,
Elvárt kompetenciák:
•

Jó szintű Tolerancia, empátiás készség, adekvát konfliktuskezelési képesség, előítélet entesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás személyi adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frühwirth Anna nyújt, a 0692/599-392/17 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és
Szakiskola címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Posta utca 144. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58-7/2019/2090 , valamint a munkakör megnevezését:
Gyermekvédelmi asszisztens.
•
Elektronikus úton Frühwirth Anna részére a fruhwirthanna.zegispeci@z-net.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági meghallgatást követően intézményvezetői döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

