
Rácalmás Város Önkormányzat

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

pályázatot hirdet

Rácalmás Város Önkormányzat 
 

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.

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

Család és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó szociális asszisztensi feladatok
ellátása, ügyfelek fogadása,családsegítők munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30)NM rendelet II. rész hatályos
rendelkezései alapján,szociális asszisztens munkakör betöltéséhez szükséges
képesítés,

•         Magyar állampolgárság,büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



•         fényképes,motivációs önéletrajz
•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         nyilatkozat arról,hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagokat

megismerhetik
•         nyilatkozat arról,hogy sikeres pályázat esetén vállalja a 90 napnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány bemutatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a
06/25 517-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő

megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/5934-2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a
sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre ,a benne foglalt személyes adatok
törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próba idő 3 hónap. A pályázat eredménytelennek nyilvánítása jogát a pályáztató
fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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

 

Nyomtatás


