
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata 

                         

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-a alapján  

pályázatot hirdet 

 (a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának)  

 

családsegítő  

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2019. január 31-ig. 

                         

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 3. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A családsegítéshez, illetve a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó 

családsegítői feladatok ellátása az 1993. évi III. tv. (Sztv.) és az 1997. évi 

XXXI. tv. (Gyvt.) alapján. 

                         

Pályázati feltételek:  

 Főiskola – felsőfokú szociális alapvégzettség, illetve a 15/1998. ( IV. 30.) 

NM rendelet II. mellékletében felsorolt családsegítői képesítés (a 

képesítési előírások alól legfeljebb 5 évre felmentés adható, amennyiben 

vállalja a szükséges szakirányú képesítés megszerzését),  

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 B kategóriás jogosítvány,  

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  


Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, 

önállóság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 hasonló területen szerzett tapasztalat, jó munkabíró, önálló munkavégzés, 

jó kapcsolatteremtő képesség.  

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 szakmai önéletrajz,  

 képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. március 1-től tölthető be. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2017. február 28. 

 

A pályázatok leadásának módja: 

Postai úton a Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat (2942 Nagyigmánd, 

Kossuth L. u. 2.) címére történő megküldésével, kérjük a borítékon feltüntetni 

„Pályázat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál családsegítő álláshely 

betöltésére”. 

Személyesen: Hajduné Farkas Erika polgármesternél. 

Elektronikusan a polgarmester@nagyigmand.hu e-mail címen keresztül.  

A benyújtott pályázatok 2017. február 14-ig kerülnek elbírálásra. 

A pályázatok elbírálásának rendje: 

A véleményező és döntésre javaslatot tevő személyek az érvényesen pályázókat 

személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázatokról és a családsegítő 

megbízásról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Polgármestere dönt. 

A pályázati eredményről minden érintett pályázó postai úton értesítést kap. 

mailto:polgarmester@nagyigmand.hu

