
Komádi Gyermekotthon

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

Komádi Gyermekotthon

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Lehel utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Elvégzi  a  gyermekek  személyiségvizsgálatát.  Egyéni  és  csoportos  foglalkozások
keretében  kezeli  a  felmerülő  -  kompetenciájába  tartozó  -  problémákat.  A
szakalkalmazottak részére esetmegbeszéléseket  tart.  Szupervíziót  szervez.  Szakmai
segítséget nyújt a gyermekekkel foglalkozó munkatársak részére.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

§ Egyetem, pszichológus,
§ Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§ Benyújtandó dokumentumok: önéletrajz, diplomamásolat, a Gyvt. 15.§ (8.)

bekezdése szerinti nyilatkozat.
§ büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
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§ Egyetem, szakvizsga,
§ gyermek pszichológus - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
§ ECDL

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. október 14.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Hidvégi  László  nyújt,  a
0654438012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Komádi Gyermekotthon címére történő

megküldésével (4138 Komádi, Köztársaság útja 31. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz 26-2/2015
, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

vagy
§ Elektronikus úton Hidvégi László részére a komadigyotthon@gmail.com

E-mail címen keresztül
vagy

§ Személyesen: Hidvégi László, Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi,
Köztársaság útja 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató bizottság előtti szóbeli meghallgatást tart. A pályázat és a meghallgatás
eredménye alapján hoz döntést az igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje:  2015. október 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

§ www.komadigyermekotthon.hu - 2015. szeptember 25.
§ www.hbmszgyf.hu - 2015. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

A munkahelyen kötelezően eltöltendő munkaidő heti 15 óra.

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

Nyomtatás
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