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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Családsegítő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermekjóléti szolgáltatás, olyan a gyermekek 
érdekeit védő speciális, személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek 
és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. A 
tevékenység egyik fő eleme a családgondozás, melynek keretében a család egészével végez 
szociális segítő esetkezelést. 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentgotthárd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
intézménye a Szentgotthárdi Járás területén (16 település) látja el a 1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály alapján feladatait. 
Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő valamennyi gyermek és rászoruló 
felnőtt számára elérhető legyen. Szociális és gyermekjóléti feladataink hangsúlyosan a 
prevencióra épül. 

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány
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Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Gyermek- és ifjúságvédelem, 
szociális munka, szociálpedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM.rendelet 2. számú melléklete alapján

- Saját gépjármű használata

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

- saját gépjármű használata

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Érzelmi intelligencia (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

- Konfliktus-kezelés (alap)

- Együttműködés (alap)

- Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége 
(egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- motivációs levél

- adatkezelési nyilatkozat

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- részletes szakmai önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.14. 00:00
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A pályázat elbírálásának módja: személyes interjú keretében, írásos visszajelzés alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.18. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.csaladsegito-szentgotthard.hu, 
www.szentgotthard.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


