
Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Idősek Otthona 
                            

pályázatot hirdet 
 

szociális munkatárs 

munkakör betöltésére 

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony 

A munkavégzés helye: Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Idősek Otthona 

Hajdúnánási munkavégzési helyen  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

- menta lhigie ne s ella ta s, foglalkoztata s biztosí ta sa az ido s ella tottak re sze re, 
- a szabadido  kultura lt elto lte se nek megszerveze se, az inte zme nyen belu li szabad hite let 

gyakorla sa nak segí te se, 
- az inte zme nyen belu li kis ko zo sse gek ta rsas kapcsolatok kialakula sa nak e s mu ko de se nek 

segí te se, ta mogata sa, az ella tottak csala di e s ta rsas kapcsolatai fenntarta sa nak segí te se 
- ella tottak pe nzkezele se ben valo  ko zremu ko de s, lete t-kezele s, 
- konfliktus helyzetek kialakula sa nak megelo ze se ben e s kezele se ben valo  re szve tel, 
- ige nybeve teli elja ra s kerete ben ta je koztata s nyu jta sa, elo gondoza s ve gze se, inte zme nyi 

jogviszonnyal o sszefu ggo  adminisztra cio  ve gze se, ella totti szeme lyi anyag kezele se, 
- nyilva ntarta sok vezete se. 

 
Pályázati feltételek: 

- a következő szakképzettségek valamelyike:  
Szociális munkatárs munkakörhöz a következő felsőfokú végzettségek valamelyike: okleveles 
szociális gazdasági szakember, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser. 
Terápiás munkatárs munkakörhöz: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú 
melléklete szerinti szakképzettségek, különösen is: demencia gondozó, foglalkozás 
szervező,gerontológiai gondozó, mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, 
mentálhigiénés szakember, életmód tanácsadó és terapeuta, gyógymasszőr, egészségügyi 
szervező. 

 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- azonos vagy hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás, adatkezelési nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör várhatóan 2021. július 1-től betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Elektronikus úton az hajdudorogidosekotthona@szlgsz.hu  e-mail címen keresztül,  
- vagy 

- Postai úton a 4087 Hajdúdorog, Ady Endre út 21 

http://szentlukacsszeretetszolgalat.hu/uploads/2021/06/nyilatkozat-szemelyes-adatok-kezeleserol.pdf
mailto:hajdudorogidosekotthona@szlgsz.hu


- A jelentkezés határideje: folyamatos, de legkésőbb 2021. június 28 

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot 
egyeztet személyes elbeszélgetésre. 


