Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény
Turbékpusztai székhely

fejlesztő pedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Biztosítja az intézményben élő felnőtt korú ellátottak szinten tartó, képességfejlesztő, és
rehabilitációs foglalkoztatását. Elkészíti az éves foglalkoztatási tervet. Közreműködik az
egyéni fejlesztési terv elkészítésében és módosításában. Fél évente értékeli az egyéni
fejlesztési tervet, az elért eredményeket. Figyelemmel kíséri az ellátást igénybe vevő
állapotát, az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést. Részt vesz a
szocioterápiás foglalkozások, kulturális-, és sporttevékenység, szabadidő eltöltése
szervezésében. Gondoskodik a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika elvégzéséről.
Feladata továbbá az otthon mindennapi életében való tevékeny részvétel, a szakmai
programban megfogalmazott feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•
•

Főiskola, gyógypedagógus, vagy pedagógus, vagy fejlesztő pedagógus, vagy
szociálpedagógus végzettség (I/2000 SzCsM rendelet 3. számú melléklete
szerinti képesítési előírás),
magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi újtípusú erkölcsi
bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok, önéletrajz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi újtípusú erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló
bizonyítványok, önéletrajz
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyi adatok
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami intézményeknél foglalkoztatottak
által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021 Korm.rendelet alapján
koronavírus elleni védőoltás felvételéről szóló igazolás
külön nyilatkozat amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a
pályázati eljárást követően az Intézmény a benyújtástól számított 12 hónapig,
vagy a nyilatkozat visszavonásáig megőrizze, majd az őrzési idő lejártát vagy
a nyilatkozat visszavonását követően megsemmisítse

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt intézményvezető nyújt, a
73/310-351 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális
Intézmény címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 90201-H/482/2022 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő
pedagógus.
• Elektronikus úton intézményvezető részére a igazgato@delzseliceszi.hu
E-mail címen keresztül
• Személyesen: intézményvezető, Baranya megye, 7900 Szigetvár,
Turbékpuszta 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 4.
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

