Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
6000 Kecskemét Piaristák tere 7. Telefon: 76/514-002
Intézményvezető: Dr. Pataki Mariann
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
„MOSOLYSZIGET” Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye
NAPPALI ELLÁTÁS VEZETŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Fogyatékkal élő személyek nappali intézményének vezetése:


önkiszolgálásra részben képes enyhe, középsúlyos vagy halmozottan fogyatékkal élő
személyek napközbeni felügyeletének, gondozásának és fejlesztésének megszervezése,



az intézményében nyújtott szolgáltatások megszervezése és felügyelete, annak ellenőrzése,



a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek megteremtése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Feltételek:


Felsőfokú képesítés, az 1/2000-es SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint
(Intézményvezető)



Magyar

állampolgárság,

alkalmasság

büntetlen

előélet,

cselekvőképesség,

egészségügyi

Elvárt kompetenciák, tulajdonságok:


Önálló munkavégzés



TEAM munkára való alkalmasság



Segítő – támogató attitűd



Nyílt kommunikáció



Jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes

szakmai

önéletrajz,

iskolai

végzettséget,

szakképesítést

igazoló

dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Fogyatékkal élők ellátásában való tapasztalat



Vezetői gyakorlat



Az ellátási területtel kapcsolatos tanfolyamok, képzések



Felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szényeiné Tóth Anikó szolgálatvezető nyújt a
06-30-518 8642-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázati anyag Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága posta-címére
történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Nappali ellátás vezető
vagy


elektronikus úton Dr. Pataki Mariann részére az igazgatosag@alapellatas.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 10.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal
A pályázat kiírás közzétételének helye:


www.eszii.hu

