
Tárgy: Gondozási Központ vezetői állás pályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (3663 Arló, Ady E. út 
162.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet (közalkalmazotti) a 
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állás betöltésére 2018. 
szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.  A megbízás 5 évre szól. 

 
Pályázati feltételek: 

 
- Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekről szóló 

1/2000. (I.7.) SzCsM vagy a Személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról szóló  15/1998. 
(IV.30.) NM számú rendeletek szerinti szakirányú 
szakképzettség. 

 
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 

képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és 

 
- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, 

illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú 
végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő 
munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés. 

 
Előny:  legalább 2 év vezetői gyakorlat, szociális szakvizsga  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- 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. 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 
 

- szakmai életrajz, 
- vezetési program, 
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 
- oklevél, vagy hiteles másolat, 



- érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 
annak megkérését igazoló bizonylat 

 
Vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

-  A lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos 
figyelemmel kísérése. 

- Az intézmény által biztosított szolgáltatások 
 intézményi gyermek, felnőtt és szociális étkeztetés, 
 idősek nappali ellátása, 
 családsegítés, 
 házi segítségnyújtás 

 ellátásának koordinációja, szervezési, vezetési feladatok ellátása.  
- jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása 

 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- magasabb vezetői pótlék (a 20000.- Ft-os pótlékalap 250 %) 
- további szakképesítés esetén törvény szerinti pótlék 
- szociális ágazati pótlék 
 

A pályázatokat Arló Nagyközség polgármesteréhez, (Arló, Ady E. út 162. tel: 
(48) 544-000) kell írásban benyújtani a megjelenéstől számított 30 napon 
belül, legkésőbb május 31-ig. 
 

Elbírálásra 2018. június 30-ig kerül sor. 
 

A pályázatot  a Közigállás, Arló honlapján és  a Falu-tv-ben kell közzétenni.  
 


