
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

                        

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

pályázatot hirdet 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

családsegítő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, Alsópáhok, Zalaapáti 

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

A nehéz élethelyzetben lévő családok, egyének segítése a szociális munka eszközeivel, 

életvezetési tanácsadás, ügyintézés, információ nyújtás, kríziskezelés, prevenció. 

Együttműködés a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjaival. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, 

pszichopedagógus, mentálhigiénés, viselkedéselemző, családterápiás konzultáns, 

családterapeuta, viselkedésterápiás konzultáns, család-és gyermekvédelem szakos 

pedagógus, játék-és szabadidőszervező tanár, addiktológiai konzultáns/ gyermek-

és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, 

pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, 

okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, 

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

•         B kategóriás jogosítvány, 

•         büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget 

igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         személygépkocsi használat 

Elvárt kompetenciák: 

•         önálló munkavégzés, problémamegoldó és kommunikációs készség, 

terhelhetőség, elhivatottság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget 

igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kassai Zsanett, Deutsch Márta nyújt, a 

+3630/3734360, +3630/2671980 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8360 

Keszthely, Pethő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 862/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 

családsegítő . 

•         Elektronikus úton Deutsch Márta részére a szszkkeszthely@gmail.com E-mail 

címen keresztül 

•         Személyesen: Deutsch Márta, Zala megye, 8360 Keszthely, Pethő utca 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázat benyújtását követően, személyes meghallgatás szakmai bizottság előtt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Keszthely Polgármesteri Hivatal 

•         Zalaapáti Község Önkormányzata 

•         Alsópáhok Község Önkormányzata 

 


