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Ter6z Anya Szoci6lis Integr6lt Int6zm6ny

a"'Kdzalkalmazottak jogallds arol szolo" 1gg2. evi XXX|ll. torv6ny 2olA. g alapjan
p1lytzatot hirdet

Ter{zAnya Szoci6lii Integrdlt Int6zm6ny
ldSsek benflak6sos szoci6tis ell6t6sa

Apolo, szakepolo, szoci6lis gondozo

munkakor bet6ltesere.

A k6zalkalmazotti jogviszony iddtartama:

hatdrozott ideju 2018. 03.31. -ig tarto kozalkalmazotti jogviszony

Fogla lkoztatis jel lege :

Teljes munkaido

A munkav6gz6s helye:

Zala megye, 8380 H6viz, Szent Andrds utca 111. A

A munkakdrbe tartoz6, il letve a vezet6i megbiz6ssalj6ro l6nyeges feladatok:

Apoloi, gondozoi feladatok ell6tdsa id6sek otthondban, k6t telephelyen, k6t mgszakosmunkarendben' 112000. (1-7 ) SzCSM rendelet Sltal  meghat6rozott tev6kenysegel l5t6sa.

ll letm6ny 6s juttat6sok:

Az il letmeny meg6llapitdsdra es a juttat5sokra a "Klzalkalmazottak jogdllds6rol szolo,,1992' 6vi XXX|ll. torveny renderkezesei az ir5nyadok.

P6lyAzati felt6tetek:

$ Kozepfoku kepesit6s, 112OOO. (1.7 ) SzCSM rendelet 3. sz6mu mell6klet
szerint i  v6gzetts6gek.,

A pSlyAzat etbirS16s6ndl eldnyt jelent:
Q SzociSlis teruleten, id6sgondoz6sban szerzett tapasztalat. - Legal5bb 1-3 evszakmai tapasztalat,
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$ J6 kommunikdcios k6zs6g, empetia, szociel is 6rz6kenys6g, csoportban valo

" '  munkavegz6shez valo alkalmazkod6s k6pessege.
-z 1--

A p6ly6zat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazol6sok:

$ Fenyk6pes on6letrajz, iskolai v6gzetts6g(ek) m6solata, 3 honapn6l nem
r6gebbi erkdlcsi bizonyitv6ny, klzzd frt motiv6cios level.

A munkakor betcilthet6s6g6nek id6pontja:

A munkakor legkordbban 2016. janu6r 1. napj6tol tol thet6 be.

A p6lyilzat benyfjtisdnak hat6rideje:2015. december 28.

A pSlyilzatok benyujtdsdnak m6dja:
$ Postai uton, a p1lyazatnak a Ter6z Anya Szoci6lis Integr6lt Intezmeny cim6re

tdrt6n6 megkUld6sevel (8380 H6viz, Szent Andr6s utca 1 1l . A ). KerjUk a
boritekon feltUntetni a pllyAzati adatbdzisban szereplo azonoslto sz6mot:
37612016 , valamint a munkakor megnevez6s6t: Apolo, szak6polo, szocidlis

1, 
gondozo.

vagy
$ Elektronikus Uton Hardi Rita r6sz6re a tamunka@t-onl ine.hu E-mail  cimen

keresztUl
vagy

$ Szem6lyesen: Orb6n M6rta ,  Zala megye, 8380 H6viz, Szent Andr6s utca 111.
A .

A pillyflzat elbir6l6s6nak modja, rendje:

Felbontdst k6vet6en a kiirdsnak megfelel6 pirlylzok szem6lyes meghallgatSsa. A
munkakdr betolt6s6nek v6rhato id6pontja: 2016. janudr 1.

A p6ly1zat elbir6lSs6nak hatiridej e: 2015. december 31 .

A munk6ltatoval kapcsolatos egy6b l6nyeges informici6:
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