Ságvár Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
családkonzultációs munkatárs ügyintéző
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017.11.01-2021.02.28-ig tartó munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8654 Ságvár, Fő utca 16.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:





A család az elődleges és a legfontosabb közeg az életünkben. A családterápia/családkonzultáció/ a családot rendszernek tekinti, ahol a tagok kölcsönösen hatnak
egymásra, a terápia fókuszában ezért a családtagok állnak. A családterápiának sajátos
módszertana van, egy aktív folyamat, melynek végső célja egy új szemlélet kialakítása,
illetve pozitív irányú változás elérése annak érdekében, hogy a család és tagjai
hatékonyabban küzdjenek meg a mindennapi nehézségekkel. Optimális esetben a
résztvevők az elsajátított technikák révén sokkal inkább képesek lesznek az önálló és
hatékony életvezetésre. Számos élethelyzetben eredményesen alkalmazható (pl.
családtagok közötti konfliktusok, gyermek tanulási zavara, gyermekkel kapcsolatos
egyéb problémák, szenvedélybetegség; hangulati zavarok; pszichoszomatikus
megbetegedések; stb.).
A családban megjelenő problémákat egységesen szemlélve nyújtson szakszerű
segítséget.
Fontos, hogy a segítő kapcsolat során a kliens önállóvá váljon, hatékonyabb legyen

Jogállás, illetmény és juttatások:
Bruttó 330.000.-Ft/hó
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú szakirányú végzettség: Családterapeuta, pszichológus, szociálpedagógus,
jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, pszichopedagógus szakmai tapasztalat
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2017. november 2-től azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskés Gábor nyújt, a 20/440-4389os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, postai vagy elektronikus úton, a pályázatnak a Ságvár Község Önkormányzata
címére történő megküldésével (8654 Ságvár, Fő utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: családkonzultációs munkatárs.
Elektronikus úton Kecskés Gábor részére a polgarmester@sagvar.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Kecskés Gábor polgármester, Somogy megye, 8654 Ságvár, Fő utca 16.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését követően a jelentkező személyes
meghallgatására kerülhet sor. A polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás
alapján dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

