
 

 

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) 
pályázatot hirdet 

 

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs program 

(VEKOP-6.2.1-15-2016-00013)  

keretében konzorciumi partnerként ellátandó feladatokhoz kapcsolódó 

 

mosónő beosztás ellátására  

 

 

A projekt célja: A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncentráltan megnyilvánuló 

társadalmi-fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi 

integrációjának elősegítése.  

 

A jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: Határozott idejű, 2019. augusztus 1-től 2021. június 30-ig 

tartó, megbízási szerződéses jogviszony. Heti 40 órás munkaidő. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

- Mosodai szolgáltatás, amelynek célcsoportja a kerületben élő emberek, akiknek szociális helyzetük 

és/vagy lakhatási körülményeik miatt nem vagy csak nagy nehézségek árán megoldható a textíliák 

mosása, szárítása.  

- E tevékenységen belül kiemelt feladatai: 

 Részvétel a szolgáltatást igénybe vevők moderálásában, regisztráció rögzítése, illetve szükség 

szerint a gyermekekkel való foglalkozásban. 

 Az igénybevevők körében betartatja a mosoda házirendjét. 

 A szolgáltatások igénybe vevőiről vezeti az egyéni dokumentációt. 

 Az egyéni kliens-dokumentáció kapcsán betartja a titoktartási kötelezettséget. 

 Közreműködik a szakmai team-munkájában. 

 Munkáját a Szociális Munka Etikai Kódexe szerint látja el. 

 Megismeri és alkalmazza azokat a jogszabályokat, ügyintézési módokat, szokásos eljárásokat, 

amelyek lehetővé teszik az eredményes feladatellátást és nyomon követi azok változásait. 

- közreműködik a team-munkában, részt vesz továbbképzéseken, konferenciákon; 

- vezeti az intézményben szokásos valamennyi adminisztrációt. 

 

 

A mosoda működtetésének célja: A kerületben élő, hátrányos helyzetű személyek és családok számára 

mosási-szárítási lehetőséget biztosítson szociális információszolgáltatással kiegészítve. A szolgáltatás 

elsősorban azokat a személyeket, családokat célozta meg, akik a lakás vizes, dohos volta, az áramszolgáltatás 

szüneteltetése, a mosógépük elromlása, vagy egyéb okok miatt nem, vagy csak nehézségek árán tudják 

megoldani a mosást-szárítást.  



 

 

A mosoda információs pontként is szolgál, így tájékoztatást is nyújtanak a munkatársak, szociális, 

foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben lévő felújítási munkálatokról, valamint 

álláskeresésben történő segítségnyújtás (önéletrajzírás, álláskeresés interneten). 

  

 

Pályázati feltételek: 

 befejezett 8 általános iskolai végzettség; 

 felhasználói szintű MS Office ismerete; 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 helyismeret; 

Elvárt kompetenciák:  

 magabiztos számítógépes ismeret (MS Office),  

 pontos, precíz, önálló munkavégzés,  

 megbízhatóság,  

 terhelhetőség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi 

bizonyítványt, valamint az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványokat/okiratokat 

bemutatja. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint nyilatkozat bruttó bérigényről. 

 

Személyes interjú esetén kérjük az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok 

bemutatását. 

 

Sikeres pályázat esetén a felvétel feltételei: érvényes egészségügyi könyv, valamint 3 hónapnál nem régebbi 

eredeti erkölcsi bizonyítvány, eredeti iskolai bizonyítványok, személyi azonosító okmányok, adókártya és 

TAJ kártya bemutatása. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 28. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Váradi Gizella intézményvezető részére az 

iroda@jszszgyk.hu e-mail címen keresztül. Az álláshirdetéssel kapcsolatosan bővebb információt Szabó Csaba 

szakmai vezető nyújt a +3620/323-3893 telefonszámon. 

A pályázatok elbírálásának módja, rendje: A pályázatok bírálata folyamatos.  

Kérjük, hogy a pályázati anyag megküldésekor az e-mail tárgy mezőjében kerüljön feltüntetésre a megpályázni 

kívánt munkakör: „VEKOP – mosónő”. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30. 
 



 

 

 

 
 


