
Ináncs-Forró-Fancsai Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása  

                             

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

pályázatot hirdet 

Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltatási Központ  

 

Szociális gondozó házi segítségnyújtásban  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3848 Csobád, .  

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

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, szociális segítést, személyi 

gondozást, étkeztetés szervezését, lebonyolítását  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

•         Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló végzettség, ,  

•         szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló végzettség, ,  

•         szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai 

önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány. Arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 



pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.Fényképes önéletrajz, 

végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 8.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vitéz-Ignácz Melinda nyújt, a +3630 6525534 -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

•         Postai úton, a pályázatnak a Ináncs-Forró-Fancsai Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató 

Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (3851 Ináncs, Rákóczi út 7. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2370/2020. , valamint a 

munkakör megnevezését: Szociális gondozó házi segítségnyújtásban.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 11.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

•         www.inancs.hu Forró Község önkormányzat hirdetőtábla, 3849 Forró Fő út 62. - 2020. 

december 23. 

•         www.hernadszentandras.hu - 2020. december 23. 

•         wwww.csobad.hu www.fancsal.hu - 2020. december 23. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatról az intézmény vezetője dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az 

előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat 

eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét 

és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 23.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM 

részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 


