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Szociális munkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 4-6. 

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

Az adott telephely ellátottainak teljes körű mentális gondozása, rendszeres foglalkoztatásának 
szervezése, valamint hivatalos ügyeinek intézése. Szakmai dokumentáció vezetése a 
jogszabályban előírtak szerint. A foglalkoztatásban való aktív részvétel, valamint az intézmény 
által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének a 
szociális munkatárs munkakörre vonatkozó szakirányú képesítés, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 büntetlen előélet 

 cselekvőképesség 
magyar állampolgárság 
 
Pályázati elbíráláskor előnyt jelent: 
 

 szociális / egészségügy területén szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

 



Elvárt kompetenciák: 

Jó szintű szociális érzékenység, empátia, határozottság, helyzetfelismerő és szervező 
képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz 

 Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 
szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, 
hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - 
ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele 
szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.) 

 Igazolás arról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti 
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

 Nyilatkozat a cselekvőképességről és arról, hogy a pályázó pályázati anyagának 
benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint 
tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az 
elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú útján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
nyújt, a 89/310186 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézmény címére történő megküldésével (8500 Pápa, Barát utca 9.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-245/2019., valamint a 
munkakör megnevezését: Szociális munkatárs. 

 Elektronikus úton a tihanyiandrea@pvoeszi.hu E-mail címen keresztül 

 Személyesen: Szalainé Tihanyi Andrea, Veszprém megye, 8500 Pápa, Barát utca 9.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 3. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 papa.hu – 2019. július 22. 

 papa-ma.hu – 2019. július 22. 

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. 


