Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ

fejlesztőpedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Árvácska utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazottak megvalósulása érdekében a napi ellátásban, a fejlesztéshez, szinten
tartáshoz való hozzájárulás. Mentálhigiénés ellátásban való aktív részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Főiskola, pedagógus,
Gyermekvédelemben eltöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a pályázó nem áll cselekvőképesség korlátozása alatt, a pályázóval
szemben nem állnak fenn a Gyvt. 11/A (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Egyetem, Pedagógus,
Elvárt kompetenciák:
•

Jó szintű Munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a pályázó nem áll cselekvőképesség korlátozása alatt, a pályázóval
szemben nem állnak fenn a Gyvt. 11/A (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok, személyes iratok,
iskolai végzettséget igazoló irat, hozzájáruló nyilatkozat a pályázat során benyújtott adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár Attila nyújt, a 06709478174 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő megküldésével (6000
Kecskemét, Páfrány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
90305-A/43-20/2022 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus.
•
Elektronikus úton Bognár Attila részére a gyovezetofbgyo1@bkmgyvk.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Bognár Attila, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Páfrány utca 2. . .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

