
Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
                         

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

Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat  
 

családgondozó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozott idejő 2013.08.01-2014.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5650 Mezıberény, Petıfi utca 11.  

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

1993. évi III. törvény, illetve az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti családsegítıi feladatok 
ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Fıiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, humánerıforrás menedzser, 
humánszervezı,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Fényképes önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi 
bizonyítvány  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 25.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Boros Krisztina nyújt, a 
66/515-536 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat címére 

történı megküldésével (5650 Mezıberény, Juhász Gyula utca 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 4/2013. , 
valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot elıkészítı bizottság. A pályázatok 
értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyérıl a 
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményérıl írásban 
tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Mezıberény Város Honlapja - 2013. július 10. 
�         Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat Honlapja - 2013. július 10. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu; 
human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id ıpontja: 2013. július 10.  

A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 


