Ságvár Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
mentor 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:








részt vesz a célcsoporthoz tartozó egyének felkutatásában
aktív részvétel a toborzás, a motiválás, bevonás folyamatában
a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása,
a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése
a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű ember munkahelyi
beilleszkedésének segítése
az ügyfelet folyamatosan kísérése, támogatása
egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megvalósítása, nyomonkövetése

A mentor egyéni fejlesztés és esetkezelés segítségével fog hozzájárulni azoknak a
problémáknak a feltárásában és megoldásában, amelyek a célcsoportok foglalkoztathatóságát akadályozzák.
Jogállás, illetmény és juttatások:
Bruttó 330.000.-Ft/hó
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi szociális munkás, pszichopedagógus,
gyógypedagógus, pedagógus, nevelőtanár, pszichológus, jogász teológus,
igazgatásszervező (szociális igazgatás szakirány), szociológus, szupervízor,
humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigiénikus, addiktológiai
konzultáns, közgazdász - szociálpolitikus, jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó, szociális igazgatás szakirányú végzettség, családterapeuta, munkavállalási
tanácsadó, mediátor




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: mentor ügyintéző.
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.

