
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 
családsegítő 

 

családsegítő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3851 Ináncs, . 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3848 Csobád, . 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3852 Hernádszentandrás, . 

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

Családsegítés keretében biztosítani azoknak a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyeknek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzését, a krízishelyzet megszüntetését, valamint az életvezetési 
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást. Gyermekjóléti szolgáltatás keretében olyan, 
a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális 
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Az intézmény iktatási feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. része szerint , 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 12. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vitéz-Ignácz Melinda nyújt, a 06-
30/6525534 -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 ut 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: I/54-3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: 
családsegítő. 

         Elektronikus úton Vitéz-Ignácz Melinda részére a szocintezmeny.inancs@gmail.com 
E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 13. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.inancs.hu Forró Község önkormányzat hirdetőtábla, 3849 Forró Fő út 62 - 

2021. április 27. 
         www.hernadszentandras.hu - 2021. április 27. 
         wwww.csobad.hu www.fancsal.hu - 2021. április 27. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatról az intézmény vezetője dönt. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 27. 

 


