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Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Családsegítő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, Mezőszentgyörgy – Szabadhídvég települések 

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

A családsegítéshez és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása 
a vonatkozó jogszabályok alapján. Egyéni esetkezelés, szociális munka egyénekkel, családokkal. 
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó információnyújtás, tanácsadás, 
családlátogatás, családgondozás, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, 
kapcsolattartás az észlelő-jelzőrendszer tagjaival. Kötelező dokumentáció naprakész vezetése. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletének 2. sz.     
         részében felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni, 
         Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett, legalább 1-3 év     
         szakmai tapasztalat 
         Szakmai önéletrajz 
         B kategóriás jogosítvány 
         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
         magyar állampolgárság 
         cselekvőképesség 
         büntetlen előélet 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és   
         kapcsolatteremtési készség 
         Önálló munkavégzés 
         saját gépkocsi 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,      
        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati  
        eljárással  összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról    
        szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott  
        kizárási okok esetében fennállnak-e 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjával betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasza Zsófia intézményvezető nyújt, a 
30/3000-775 -ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
       Postai úton, a pályázatnak az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény címére történő 

megküldésével (8130 Enying, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Családsegítő. Vagy 

       Elektronikus úton Kasza Zsófia intézményvezető részére az 
enying@egyszocint.axelero.net e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.június 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Enying Város honlapja 
         Mezőszentgyörgy település honlapja 
         Szabadhídvég település honlapja 

 

 


