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3 fő gyógyfoglalkoztató 
 

munkakör betöltésére 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkozás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Csongrád megye, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 1. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az addiktológiai, szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, illetve járulékos problémák miatt 
segítségre szoruló 10-18 éves személyek rehabilitációs ellátásának, terápiájának elősegítése, 
foglalkozások szervezése. Együttműködés a Gyermek- és Ifjúsági Rehabilitációs Részleg 
munkatársaival, adminisztratív, szakmai teendők ellátása. Kapcsolattartás a társintézményekkel, más 
szakmai szervezetekkel.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatások a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 Középfokú képesítés a 60/2003 (X.20.) ESzCsm rendelet 2. sz. melléklete szerint 
meghatározott 2303-as szakmakód alatt nevesített „gyógyfoglalkoztató” tevékenység 
betöltéséhez szükséges szakképesítés megléte. 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások, 

 Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 addiktológiai ellátásban szerzett tapasztalat 

 pszichiátriai ellátásban szerzett tapasztalat 

 gyógyult, szenvedélybetegségből talpraállt személy, aki érez magában motivációt 
embertársai segítése iránt. 

 
Elvárt kompetenciák: 

 Önálló munkavégzés 

 Kiváló szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség, empátia, terhelhetőség, 

 Gyors helyzetfelmérő-képesség 

 Fogékonyság és alkalmasság a terápiás teamben történő munkára, 

 Fogékonyság és alkalmasság a team tagjaival való szoros együttműködésre. 



 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény 
másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság 
betekintsen. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 22. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális 
Intézmény címére történő megküldésével (6723 Szeged, Sás u. 2.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: 3 fő gyógyfoglalkoztató. 

VAGY 

 Postai úton, a pályázatnak az EUROPERSON Kft. címére történő megküldésével (6724 Szeged, 
Kossuth L. sgt. 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 3 fő 
gyógyfoglalkoztató. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 27. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szktt-eszi-szeged.hu honlapon szerezhet. 
 
 

http://www.szktt-eszi-szeged.hu/

