
DÁM Önkormányzati Társulás 

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

pályázatot hirdet a 

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény  

igazgató (magasabb vezető)  
beosztás ellátására 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                          

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 2017. április 1. - 2022. március 31-éig szól.  

A munkavégzés helye: 
Tolna megye, 7064 Gyönk, Táncsics u. 472.  

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

Olyan önállóan működő és gazdálkodó integrált intézmény vezetése, amely szociális 

alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít a székhelyen kívül több telephelyen. Az 

integrált intézmény tevékenységi köre: időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása,  

demens betegek bentlakásos ellátása, hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása, 

szakápolás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 

idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálat, napközbeni gyermekfelügyelet. 

 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú képesítés, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében 

meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettség; 

 szociális szakvizsga;  

 legalább 5 év szakmai tapasztalat, legalább 5 év vezetői tapasztalat;  

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 B kategóriás jogosítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

bentlakásos intézményben szerzett szakmai tapasztalat, legalább 5 év szakmai tapasztalat, 

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Részletes szakmai önéletrajz; képesítést igazoló okiratok másolata; az intézmény vezetésére, 

fejlesztésére vonatkozó program; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; a 

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

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázat tartalma harmadik 

személlyel közölhető; nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Porga Ferenc elnök nyújt, a 20/381-

7388-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, 1 példányban, a pályázatnak a DÁM Önkormányzati Társulás címére történő 

megküldésével (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosítószámot: 30/2017, valamint a beosztás megnevezését: 

igazgató.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.tamasiportal.hu honlapon – 2017. február 24. 

Gyönk Város Önkormányzatának honlapján www.gyonk.hu - 2017. február 24. 

Értény Község Önkormányzat hirdetőtábláján – 2017. február 24. 

Diósberény Község Önkormányzat hirdetőtábláján – 2017. február 24. 

Regöly Község Önkormányzat hirdetőtábláján – 2017. február 24. 

Szakadát Község Önkormányzat hirdetőtábláján – 2017. február 24. 

Ozora Község Önkormányzat hirdetőtábláján – 2017. február 24. 
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