
Tápszentmiklós-Lázi-Győrasszonyfa-Sikátor-Románd Községek Önkormányzata 
képviselő-testületeinek  

„SEGÍTŐ KÉZ” szociális és gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 
 

pályázatot hirdet 

családgondozó  

munkakör betöltésére.  
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 

Tápszentmiklós 9094 Fő út 38.  

Ellátási terület: Tápszentmiklós, Lázi, Győrasszonyfa, Sikátor, Románd községek 
közigazgatási területe. 

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

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás és segítség 
nyújtása,ellátások megszervezése, családgondozói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. Törvény. 
                         
Pályázati feltételek: 

� Felsőfokú képesítés, 15/1998 NM rend. ill. 1/2000 SzCsM rend. alapján, 
� 9/2000.(VIII.4.)   
� Legalább 1 év szakmai tapasztalat 
� Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

�         B kategóriás jogosítvány, 
�         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 
� Szociális és/vagy gyermekvédelmi területen szerzett tapasztalat előnyt 

jelent  

Elvárt kompetenciák:  

�         Kiváló szintű Empátia, tolerancia, flexibilitás, kreatívitás, 

Előnyt jelentő kompetenciák:  

�         Kiváló szintű Munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó készség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(utólag pótolható), nyilatkozat hogy a bizottság 
betekintést nyerhet a pályázati anyagba, illetve kreditpontos igazolások. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban  2014. január 02-án tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 11. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton a  

� „SEGÍTŐ KÉZ” szociális és gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás Tanácsa címére történő megküldésével (9094 Tápszentmiklós Fő 
út 38.) 

vagy  
� személyesen a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatalban Fő út 

146. 
�  

  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: családgondozó.  
 
�         Elektronikus úton Kovács József részére a polgarmester@tapszentmiklos.hu        

E-mail címen keresztül. (ez esetben is kérjük a pályázat benyújtását postai úton is.)  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 15. 

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács József 06-20/5958748 és  
Laposáné Molnár Ildikó nyújt, a 20/5958707 -os telefonszámon. 


