PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata az EFOP-1.4.2-16-2016-00026 azonosítószámú, a „Jövőt gyermekeinknek
– Összefogás a Kaposvári járásban” című projektben

1 fő Közösségi ház vezető
betöltendő munkakörre, határozott időre a projekt fizikai befejezéséig, várhatóan 2022. június
30-ig, három hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. augusztus 1.
Munkavégzés helyszíne: Pálmajor, Közösségi ház
Ellátandó feladatok:
- Gyermekek, tinédzserek számára tervezett tevékenységek:
szabadidős, sport, kézműves tevékenységek lehetőségeinek megteremtése, azok
szervezése, önsegítő, önismereti, személyiségfejlesztő, csapatépítő foglalkozások,
klubok szervezése; családi életre felkészítő program szervezése kis- és
nagykamaszoknak, párkapcsolatra felkészítő csoportok, előadások szervezése;
- Felnőttek számára tervezett tevékenységek:
közösségi programok: hagyományőrző rendezvények, ünnepkörökhöz kapcsolódó
rendezvények, kulturális programok szervezése, közösségfejlesztő, integrációs céllal;
életvezetési, motivációs programok szervezése;
- Tanulást segítő tevékenységek iskolai felzárkóztatást biztosító foglalkozások;
- Szakemberek hozzáférésének biztosítása, korai fejlesztés megvalósítása;
- Egészségügyi szolgáltatások, szűrések szervezése gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt;
- Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása;
- Szakemberekre irányuló programok;
- Adományok gyűjtése, fogadása, elosztása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben a 2. számú mellékletben a családsegítőre vonatkozó
képesítések egyike: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus,
pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális
munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem
szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus,
játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.
Előnyt jelent:
- „B” kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi használat,
- közösségi szociális munka és a szociális csoportmunka területén tapasztalat.
Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

A pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani az alábbi
címre:
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. T/111. iroda
A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a
„Közösségi ház vezető PÁLYÁZAT”
megjelölést.
Benyújtási határidő: 2018. július 20.
A beérkezett pályázatok értékelését Előkészítő Bizottság végzi, a pályázatokat 5 munkanapon
belül bírálja el. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről a pályázókat írásban a döntést
követően értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázathoz mellékelni kell:
-

szakmai önéletrajzot, részletesen kitérve a képzettségnek megfelelő gyakorlatra,
iskolai végzettséget, illetve az egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
az előnyként megjelölt gyakorlat igazolását.

