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Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye 

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

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye  

Gondozószolgálat 

3 fő szociális gondozó házi segítségnyújtásban munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 1238, Budapest Grassalkovich út 130. (XXIII. kerület közigazgatási területe) 

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

Az intézmény alapító okiratában a Gondozószolgálat szervezeti egység által meghatározott házi 

segítségnyújtás szakfeladat szakszerű, jogszabályok által meghatározott, valamint a Fenntartó és az 

intézmény szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelő feladatainak ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a(z) intézmény szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelő feladatainak 

ellátása. rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• Középfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 

3. pontja szerinti iskolai végzettség,  

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság  

• egészségügyi alkalmasság.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

Elvárt kompetenciák:  

• önálló, felelősségteljes, gyors, pontos munkavégzés, empatikus magatartás, megbízhatóság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai 

végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 

pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 

hozzájárul.  

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási 

lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán kell 

bemutatni.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 11. 15. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.  

http://www.szgyi23.hu/
mailto:szgyi23@szgyi23.hu


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának  

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

1238 Budapest, Grassalkovich út 104  Telefon: 061-630-1359 

Honlap: www.szgyi23.hu   E-mail: szgyi23@szgyi23.hu  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Medvés Erika Gondozószolgálat vezető nyújt, 

a 06-1-286-0263 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye címére történő 

megküldésével (1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 45. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2017 , valamint a 

munkakör megnevezését: Szociális gondozó házi segítségnyújtásban.  

vagy 

• Elektronikus úton Takácsné Juhász Ildikó Intézményvezető részére a 

takacsne.juhasz.ildiko@szgyi23.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság a személyes 

meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 13.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának SZGYI honlapja - 2017. 

október 13. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltató négy hónap próbaidőt köt ki.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyi23.hu honlapon szerezhet.  
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