Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Bicske
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Kapcsolat Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egység

szociális diagnózist készítő esetmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicske, Ady Endre utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A szociális diagnózis felvevő szakember a család szociális helyzetét átfogó
vizsgálatot végez, szociális diagnózist készít, amely alapján javaslatot tesz a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a különböző szociális
szolgáltatások
igénybevételére.
A
szociális
diagnózist
készítő
esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során az igénylő,
valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy
hiányának, valamint jogosultságának megállapítása, a megfelelő
szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása, az igénylő
tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy
hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő
kapcsolatfelvételben. A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata
a járás területén elérhető szociális szolgáltatások, gyermekjóléti
alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb
szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk évenkénti
aktualizálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség és a 15/1998.NM
rendelet 2. számú melléklet szerinti végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Erzsébet
szakmai vezető nyújt, a 06-20-4498716 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske
címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KK-193/2020 , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist
készítő esetmenedzser.
Elektronikus
úton
Szabó
Ágnes
Igazgató
kapcsolatkozpont@bicske.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu
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