
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ  
                         

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

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ  
 

esetmenedzser/tanácsadó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.  

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

2016. január 01. napjától a Váci Család – és Gyermekjóléti Központhoz kapcsolódó az 1993. 
évi III. törvény, valamint rendeletei, illetve a Gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV) NM. rendeletben meghatározott (esetmenedzseri-
családsegítős) 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, a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet előírásai szerint,  
�         Felhasználói szintű számtógép ismerete-kezelése,  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Szakmai önéletrajz  
�         Iskolai végzettséget, szakképesítési tanúsító okiratok másolata  
�         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy veladóvevény másolata,  
�         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 10.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ címére 

történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-17/2016. , 
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser/tanácsadó.  

vagy 
�         Elektronikus úton Pető Csilla részére a gyermekjoletivac@gmail.com E-mail 

címen keresztül  
vagy 

�         Személyesen: Pető Csilla, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www: vac.hu - 2016. január 19. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  


