
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság - Szekszárd 
                        

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

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 5. 

Gyermekotthon-vezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2011.06.01-2013.12.31.-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szentmiklósi utca 5. 

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

46  férőhelyes,  több  egységből  állógyermekotthon  felelős  szakmai  vezetése.  A gondozott 
kiskorúakkal kapcsolatos gyámi feladatok ellátása. Munkáltatói jogkör részleges gyakorlása a 
szabadságok  engedélyezése,  munkabeosztások  készítése  terén.  Faladata  a  gyermekotthoni 
regionális  módszertani  tevékenység  irányítása,  ennek  érdekében  együttműködés  a  Dél-
Dunántúl gyermekotthonaival. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi  XXXIII.  törvény,  valamint  a(z)  257/2000.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet  rendelkezései  az 
irányadók. 
                        



Pályázati feltételek:

         Főiskola, 15/1998. ( IV:30. ) NM. rendelet 2. sz. melléklete alapján, 
         Legalább 5 éves gyermekvédelmi munkatapasztalat 
           Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
      szociális  szakvizsga  vagy  nyilatkozat  a  szociális  szakvizsga  2  éven  belüli 

megszerzéséről, 
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

    szakmai  önéletrajz,  iskolai  végzettséget  igazoló  iratok  másolata,  az  intézmény 
vezetésére  vonatkozó  program,  a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  pályázati 
anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással  összefüggő 
kezeléséhez  hozzájárul,  a  pályázó  nyilatkozatát,  amely  szerint  a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ -ának 
(8)  bekezdésében  meghatározott  kizáró  ok  vele  szemben  nem áll  fenn,  három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. június 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Rita     nyújt, a 74/510-707 -os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
      Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság - 

Szekszárd   címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: G-57/2011. , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekotthon-vezető. 

      Elektronikus úton tegyesz.tolna@t-online.hu oldalon keresztül. 
      Személyesen: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság titkárság, Tolna 

megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által létrehozott bizottság bírálja el a pályázatot. A beérkezett pályázatok alapján 
kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a munkáltató dönt a nyertes pályázó 
személyéről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.tolnamegye.hu - 2011. április 14.
         Tolnai Extra - 2011. április 14.


