Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.) pályázatot hirdet a
HONESTAS Idősek Otthona (4264 Nyírábrány, Határőr u. 89.)
intézményvezetői (magasabb vezető)
álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető egy személyben
felelős az intézmény hatáskörébe tartozó szakosított ellátási formák, tartós bentlakásos szolgáltatások, étkeztetés,
tanyagondnoki szolgáltatás megszervezéséért, folyamatos és jogszerű működtetéséért, a napi működés
szabályosságáért, a felmerülő és hatáskörébe tartozó problémák kezeléséért és lehetséges megoldásáért. Felel
továbbá a szakosított ellátási formák kapcsán az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, a szolgáltatott adatok
tartalmáért. Figyelemmel kíséri a szakosított ellátási tevékenység eredményeit, javaslatot tesz fejlesztésekre, az
igényeket követő megoldások meghonosítására, a munkatársak továbbképzésére, szükség esetén a munkaszervezés
új megoldásaira. A szakmai irányelveknek megfelelően folyamatosan figyelemmel kíséri az idős emberek számára
biztosított pszichés és szomatikus gondozást-ápolást, a szolgáltatást mindenkor az ellátottak emberi jogainak
maximális figyelembevételével működteti. Irányítja a telephelyen folyó munkát, irányítja, összehangolja az
intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó dolgozók munkáját, ellenőrzi a hatályos
jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezető tekintetében
meghatározott szakirányú szakképzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles
szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás
szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus,
okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak
megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján
biztosított mentesség igazolása,
- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szociális szakvizsga,
- vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza, mely igazolja az 5 éve szakmai gyakorlat meglétét,
- az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okirat(ok) másolatai,
- a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program legfeljebb 3 A/4 oldal terjedelemben,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás/kinevezés
kezdő időpontjától számított két éven belül megszerzi és hitelt érdemlően igazolja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
6. §-ának (7) bekezdése szerint,
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, legkorábban 2012. november 1. napjától 2017. október 31.
napjáig.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 30.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2012. június 29.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
címére kell benyújtani (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2583/2012., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. A
képviselő-testület döntése előtt a pályázókat a testület által megbízott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja
meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba nyújt az 52/208-001 telefonszám 11es mellékén.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nyirabrany.hu honlapon szerezhető.

