
 

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 

pályázatot hirdet 

1 fő 

szakmai vezető 

munkakör betöltésére 

 

A munkavégzés helye:  

Cigándi járás –  Ricse 

   Bodroghalom     

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő, határozott idejű munkaszerződés várhatólag 2017.11.01.-2021.10.31-ig 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- Szakmai tevékenységek koordinációja,  

- A projektterv megvalósulásának nyomon követése,  

- Szakmai anyagok beszámolók készítése,  

- Előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása  

- A Projektmenedzser tájékoztatása a projekt kockázatainak feltárása, kezelése 

érdekében,  

- Változások szakmai hatáselemzése Projekt ütemtervben meghatározott határidők 

teljesülésének nyomon követése, javaslat az Projekt ütemterv aktualizálására  

- Előrehaladási/státuszjelentések készítése a Projektmenedzser a projektirányítás 

részére, az eljárásrendben meghatározott minimum tartalommal  

- A projekt műszaki feladatainak, folyamatainak és az Intézmény műszaki 

folyamatainak összehangolása,  

- A projekttel kapcsolatos műszaki, engedélyezési munkák vonatkozó jogszabályok 

szerinti elvégzése,  

- Jelentések elkészítése,  

- A projekt műszaki adminisztrációja, annak ellenőrzése,  

- Szakmai teljesítésigazolások elkészítése,  

- 6 fős munkacsoport irányítása, 

- 2 db Közösségi Pont szakmai működésének irányítása 

 



 

A szakmai vezető felelősségi köre:  

- A projekt szakmai hatókörének betartása, szükség esetén módosítási javaslat 

kidolgozása,  

- A szükséges beavatkozások kezdeményezése a definiált követelményektől való eltérés 

esetén, előrejelzések a projektben várható műszaki teljesítések tekintetében,  

- Az azonosított szakmai problémák és nyitott kérdések megoldása érdekében 

meghatározza és bevonja az ehhez szükséges erőforrásokat, valamint a 

problémamegoldás határidejét és fórumát  

- A projekt szakmai hatókörének betartása, szükség esetén módosítási javaslat 

kidolgozása,  

- A szükséges beavatkozások kezdeményezése a definiált követelményektől való eltérés 

esetén, előrejelzések a projektben várható műszaki teljesítések tekintetében,  

- Az azonosított műszaki problémák és nyitott kérdések megoldása érdekében 

meghatározza és bevonja az ehhez szükséges erőforrásokat, valamint a 

problémamegoldás ha-táridejét és fórumát  

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet 

- 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt felsőfokú szakirányú végzettség (szociális 

munkás, szociálpolitikus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, 

szociálpedagógus) 

- 1- 3 év európai uniós forrásból megvalósult projektben szerzett szakmai gyakorlat, 

tapasztalat  

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

- B kategóriás jogosítvány 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Intenzív családmegtartó szolgáltatásban szerzett szakmai gyakorlat, munkatapasztalat  

- Európai uniós projekt szakmai vezetőjeként szerzett tapasztalat 

 

 

 

Elvárások: 



 

Kiváló szintű empátia, megbízhatóság, önálló munkavégzés, érzelmek és indulatok kezelése, 

jó helyzetfelismerés, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, rugalmasság, 

elkötelezettség a kitűzött célok megvalósítása mellett. Határidők pontos betartása. Proaktív, 

talpraesett, határozott, dinamikus személyiség. 

 

Amit kínálunk: 

- kellemes légkör, elhivatott csapat 

- fejlődési lehetőségek, változatos feladatok 

- új programokba történő bekapcsolódás lehetősége 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- motivációs levél, 

- végzettséget igazoló dokumentum másolata,  

- erkölcsi bizonyítvány meglétéről igazolás, 

- bruttó fizetési igény megjelölése 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Elektronikus úton az allas@jobbadni.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. október 20. 

A pályázat elbírálásának várható ideje 

2017. október 31. 

A munkakör betöltésének várható legkorábbi időpontja: 

2017. november 1. 
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