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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített 
jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. 
§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 
 

Foglakoztatás jellege: 
- teljes munkaidős (heti 40 óra) közalkalmazotti jogviszony.  
 
A munkavégzés helye: 
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60. 

Az intézmény tevékenységi köre 
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás, idősek gondozóháza, idősek otthona, Nyugdíjas Otthonház működtetése. 

 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
- az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, 
irányítása, ellenőrzése, 
- az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása, 
- az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása. 

 
Pályázati feltételek: 
- szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális 
igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, 
okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés 
felsőfokú képesítés; 
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság. 
 
Előnyt jelent: 
- a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett 
legalább 3 éves vezetői gyakorlat; 
- szociális szakvizsga. 
 
A pályázathoz csatolni kell:    
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát, 



- a pályázó szakmai önéletrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a 
gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
- szakmai gyakorlat igazolását, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 
 = a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik, 

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

= az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, 
= nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy korlátózó gondnokság alatt.  

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
 A vezetői megbízás határozott időtartamra, 5 évre, 2017. április 02 napjától 2022. április 
1. napjáig szól. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 
valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján történik. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. március 07. 

 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. március 31. 

 
A pályázatok elbírálásának rendje: 
- Az intézményvezető megbízásáról a szakmai bizottsági és Társulási Tanácsi 
meghallgatások után a Társulási Tanács dönt.  
 
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, 
Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani: 
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat)  
ÉS  
elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi 
szakreferenstől, a 92/502-121-es telefonon kérhető. 
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