Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország | „Fény Háza” Családok Átemeneti Otthona
1172 Budapest, IV utca 16.
fenyhaza@udvhadsereg.hu

Várjuk mindazok jelentkezését, akik elköteleződtek vagy szívesen elköteleződnének a segítségnyújtásban, akik mások
megsegítésében a segítségnyújtásban, nem csupán munkát, feladatot látnak, hanem hivatásnak érzik. Ha szeretnél egy
olyan csapat tagja lenni, akik lelkesek és szenvedélyesen vannak jelen a segítségnyújtásban, akkor bátorítalak, hogy
jelentkezz.
Munkakör megnevezése: családgondozó
Elvárt végzettség: szociális munkás, gyógypedagógus, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás,
mentálhigiénés szakember, gyógypedagógus, tanár, teológus, pszichológus, hittantanár
•
•
•

büntetlen előélet és cselekvőképesség
gyermekvédelmi törvény elméleti (gyakorlati) ismerete
„B”kategóriás jogosítvány előny

Munkafeltételek: heti 40 óra, egyenlőtlen munkaidő beosztás
Munkáltató:
Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 1063 Budapest, Bajnok utca 25.
Munkavégzés helye:
Üdvhadsereg Fény Háza Családok Átmenti Otthona 1172 Budapest, IV utca 16.
Munkakör általános leírása:
• Felvételi beszélgetés vezetése
• Felvételt követően a szükséges feladatok ellátása (ház, gondozók bemutatása, házirend ismertetése, adatlapok
kitöltése)
• Első interjú (vezetése, dokumentálása)
• Szerződés és gondozási terv készítése
• Rendszeres segítő beszélgetések tartása
• Szociális csoportmunka felnőttekkel (pl. lakógyűlés) és gyerekekkel
• A családtagok mentális és fizikai állapotának, külső és belső kapcsolatai állapotának felmérése, figyelemmel
kísérése
• A szükséges ellátáshoz való hozzájutás elősegítése (Nevelési Tanácsadó, Jogi Tanácsadás, Pszichológus)
• A család támogatása természetes kapcsolatai felélesztésében, gyógyulásában
• Életviteli, gazdálkodási tanácsadás
• Gyermeknevelési tanácsadás
• Az anya támogatása az önálló ügyintézésben
• Szociális adminisztráció (dossziévezetés, szolgálati napló vezetése, levelek, igazolások megírása, a gondozás
írásbeli dokumentációja)
• Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és más szociális, egészségügyi, oktatási intézménnyel
• Szükség esetén tanúskodás, kísérés bíróságra
• Projektek, táborok vezetése, lebonyolítása

•

Az otthon rendjének biztosítása:
- ügyelet ellátása az otthon szolgálati beosztása szerint
- az otthon rendben tartása, tartatása
- Házirend betartatása
- Ágyneműcsere, takarítások ellenőrzése
- Enyhébb esetben gyógyszerkiadás
- Súlyos esetben mentő, orvosi segítség hívása, rendőrség
- Takarítási, fürdési, mosási rend elkészítése

•

Szakmai fejlődése érdekében továbbképzésen, szakmai programokon, team-beszélgetésen és szupervízión vesz
részt rendszeresen, a szükséges kredit-pontokat gyűjti.

Az új munkatárssal szemben alapvető elvárások:
• Önállóságot, kreativitást igénylő munkaterület
• Megbízhatóság, pontosság
• Jó szintű szervezőkészség
• Komplex munkafolyamatokkal való megbirkózás
• Döntési- és kompetenciahatárok pontos ismerete
• Nehéz konfliktusok kezelése, meditációs képesség
• Egyszerre felnőttekkel és gyerekekkel való andragógiai és pedagógiai munka
• Szervezési és koordinációs képesség, nehéz helyzetekre való gyors reagálás
• Problémamegoldó képesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szociális területen/vagy gyermekvédelmi területen szerzett gyakorlat
Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország működésének ismerete (udvhadsereg.hu)
Jelentkezés Feltételei, Módja, Határideje:
A jelentkezés feltételei:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• szellemi és fizikai cselekvőképesség
Pályázati anyag összetétele:
• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• szellemi és fizikai cselekvőképesség
• szociális végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Pályázat benyújtásának lehetséges módja:
• elektronikus úton (pdf., word formátumban)
• kontakt e-mail cím: eleonora_mali@udvhadsereg.hu
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. November 30.
Pályázat elbírálásának módja: a kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésre lesznek behívva, akár
próbanapra is. Minden interjúra behívott pályázót tájékoztatunk a döntésről.

