
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása
                       

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

Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.

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

- Az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, gondoskodás az intézmény
működéséhez  szükséges  belső  szabályzatok  elkészítéséről,  előterjesztéséről,
betartásáról;  az  intézmény  képviseletének  ellátása,  kapcsolattartás  a  fenntartóval,
társintézményekkel,  társadalmi  szervezetekkel.  -  A személyes  gondoskodást  nyújtó
szociális  alapszolgáltatási  ellátásokat  (támogató szolgáltatás,  szenvedélybetegek és
pszichiátriai  betegek  közösségi  ellátása,  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtás)  nyújtó  intézmény  teljes  körű  szakmai  vezetése;  felelősség  a
jogszabályoknak megfelelő törvényes működésért; a munkáltató munkáltatói jogainak
gyakorlása

Illetmény és juttatások:

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

§         Főiskola, szociális szakirányú felsőfokú végzettség,
§         felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális

területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§          magyar  állampolgárság,  büntetlen  előélet,  cselekvőképesség,  szociális

szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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§         Egyetem, amely szociális szakirányú képzést tanusít,
§          kistérségi szintű személyes gondoskodást nyújtó szociális

alapszolgáltatások nyújtásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         ECDL
§         "B" kategóriás gépjárművezetői engedély

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó, szervezési és koordinációs
készség, nagy terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§            a pályázó személyi adatait  is  tartalmazó,  részletes szakmai önéletrajz,  
motivációs levél,  a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,  60
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  az intézmény vezetésére
vonatkozó  program  a  szakmai  helyzetelemzésre  épülő  fejlesztési
elképzeléssel,    a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázati  anyagában
foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő  kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 21.

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan további  információt  Szabó Péter  vagy  dr.  Lajkó
Péter nyújt, a +3635505-973 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása

címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
12. "B" I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 251-1/2010., valamint a munkakör megnevezését:
igazgató.

vagy
§         Személyesen: Szabó Péter, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi

fejedelem út 12. "B" I. 1..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követően a pályázati feltételeknek teljes körűen megfelelő
pályázók  bizottsági  meghallgatáson vesznek  részt,  amelyről  jegyzőkönyv készül.  A
pályázati  feltételeknek  megfelelő  pályázatokat  a  bizottság a véleményével  együtt  a
pályázatok elbírálására jogosult testület (társulási tanács) elé terjeszti a testület soron
következő ülésén,  amely a pályázatokról dönt.  A pályázók a pályázat  eredményéről
írásban értesítést  kapnak.  A pályázat  kiírója fenntartja  magának  a jogot  a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balassagyarmati Városi Televízió (Info Tv) - 2010. december 17.
§         www.ipoly-taj.hu - 2010. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ipoly-taj.hu honlapon
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szerezhet.
 

 

Nyomtatás
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