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Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

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

pályázatot hirdet 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységébe 

CSALÁDSEGÍTŐ 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1105 Budapest, Ihász utca 26. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Az 1997. évi XXXIII. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, 15/1998. NM. 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az 1993. évi III. tv. a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. SZCSM rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről vonatkozó részei. 

Illetmény és juttatások: 

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 Szociális ágazati összevont pótlék 

 Területi pótlék 

 Cafetéria 

 

Pályázati feltételek:  

 Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 

 



 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Családsegítő munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 

 Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, szakmai igényesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek 

ismertetésével 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

 iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata 

 a kinevezés feltétele: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása 

További információ: 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Szöllősi Melinda nyújt, a 261-8183 –as 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20. 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, 1105 Budapest, Ihász utca 

26. (a munkakör megjelölésével).  

 Elektronikus úton Némethné Lehoczki Klára részére a barka@bkhk.hu e-mail címre (a 

munkakör megjelölésével). 
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