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Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 
Család és gyermekjóléti szolgálat 

 

Családgondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2091 Etyek, Magyar utca 1. 

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM 
rendelet vonatkozó részei alapján családgondozói feladatok ellátása 

Illetmény és juttatások: 

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

         Felsőfokú képesítés, 1/2000.SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint előírt 
végzettség, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet, 
         gyermekjóléti alapellátás területén pályakezdőket is várunk - 1 év alatti szakmai 

tapasztalat, 
         B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

hatósági erkölcsi bizonyítvány  nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény címére 

történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 467/2022 , valamint a munkakör 
megnevezését: Családgondozó. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok bírálata folyamatos. A benyújtott formailag és tartalmilag hibátlan pályázatokat az 
Intézményvezető bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap. Személyes 
interjú esetén kérjük az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok 
bemutatását 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 15. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 5. 

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által 
a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

 


