
 

 

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 

 

szociális munkás 
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 munkakör a pályázat elbírálása után azonnal 

betölthető. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: FP 5 programelemen belül megvalósuló Közösségi-szociális 

mosoda működtetése, a mosodában dolgozó szakmai team munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése, 

adminisztrációja: 

- szükség esetén egyéni tanácsadás a mosodai szolgáltatást igénybe vevő célcsoport tagjai számára,  

 

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

mosási-szárítási lehetőséget biztosítson szociális információszolgáltatással kiegészítve.  

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

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

történő segítségnyújtás (önéletrajzírás, álláskeresés interneten, egyéb tanácsadás). 

 

Pályázati feltételek: 

 szociális felsőfokú végzettség: a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a 

családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyike; 

 felhasználói szintű MS Office ismerete; 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 helyismeret; 

 EU-s és pályázati gyakorlat, tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák:  

 magabiztos számítógépes ismeret (MS Office),  



 

 

 pontos, precíz, önálló munkavégzés,  

 megbízhatóság,  

 kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,  

 magas fokú szervezőkészség,  

 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. augusztus 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 – szociális munkás”. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31. 
 

 

 
 


