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Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ
Bernecebaráti Szakmai Egység – Penci Lakásotthon
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
gyermekvédelmi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2614 Penc, Rumanyi utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A lakásotthonban élő gyermekek és fiatalok teljes körű ellátásának segítése, gondozása folyamatos,
megszakítás nélküli munkarendben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, II. rész, II.
szakellátások, 2. gyermekotthon, gyermekvédelmi asszisztens pontjában előírt képesítések,
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
 Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 Iskolai végzettséget/képesítést igazoló okiratok másolata,
 Motivációs levél,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés),
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 10/A.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 12. 06.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Bíró Endre igazgató részére a pmgyk@pmgyk.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok megismerése, az erre a célra összehívott szakmai bizottság személyes
meghallgatásokat követő véleményezése, és az általa felállított rangsor alapján, a Pest Megyei
Gyermekvédelmi Központ vezetője dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről. A pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatok elbírálása
a beérkezett pályázatok alapján folyamatos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 12. 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatban kérjük megjelölni a betölteni kívánt munkakör pontos megnevezését és helyét. Az
álláshely a képesítési előírásokban megjelölt képzettség hiányában is betölthető, amennyiben a
jelentkező vállalja, hogy a munkakörre előírt képesítést a kinevezéstől számított 3 éven belül
megszerzi.
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