
Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

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

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat

Befogadó Otthon

Befogadó Otthon vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Tégláskert utca 68.

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

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek lakásotthonának irányítása. A munkavégzés
megszervezése,  a  gyermekfelügyelők  munkájának  összehangolása,  irányítása.  A
lakásotthon ellátmányával való gazdálkodás, elszámolás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
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• Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség vagy pedagógus diploma,
• érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és az 1997. évi

XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok személyével szemben
nem állnak fenn

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz
• végzettséget tanúsító okiratok másolata
• nyilatkozat  arról,  hogy  személyes  adatait  a  bírálatban  részvevők

megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi

Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő
megküldésével (4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90901A-
H/1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: lakásotthon vezető.

vagy
• Elektronikus úton Erdei Sándor igazgató részére a

allaspalyazat@hbmtgysz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• HBM GYERMI hirdetőtáblája - 2020. január 17.
• www.hbmtgysz.hu - 2020. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hbmtgysz.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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