
A „Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért” pályázatot ír ki a Szépkorúak 

Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető/intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozatlan időtartamú 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye 

3526 Miskolc Eperjesi utca 5. sz. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Szépkorúak Háza Kft.) ügyvezetője/intézményvezetője felelős az intézmény szakszerű 

és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Az intézmény Alapító okiratában, más 

alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban megfogalmazott feladatok 

szakszerű és jogszerű ellátásáért. E tekintetben az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet rendelkezései az 

irányadóak. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói felett. Képviseli az 

intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály vagy az SZMSZ nem utal más személy vagy szerv hatáskörébe. Az intézmény vezetője 

felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott 

közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért. Felelős továbbá az egészséges és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek a megteremtéséért, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat 

igénybevevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai és etikai normák betartásáért, és azok 

betartatásáért.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

Az 1/2000. (I. 7) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében és az intézményvezető közfeladatait 

szabályozó ágazati jogszabályokban az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez 

előírt képesítésekre tekintettel: 

 Diplomás ápoló főiskolai végzettség 

 Szociális menedzser főiskolai végzettség 

 Okleveles egészségügyi tanár egyetemi végzettség 

 Szakmai tapasztalat szociális és egészségügyi ellátás területén: legalább 10 év 

 Vezetői tapasztalat: legalább 5 év 

 Szociális szakvizsga 

 Felhasználói szintű MS Office ismeret 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 



 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 15 évtől több szakmai tapasztalat az idősellátásban 

 Szociális és egészségügyi ágazati szakképzésben – elmélet és gyakorlat - oktatói és szakmai 

vizsgáztatói tapasztalat 

 Projektekben, pályázatokban való részvétel és tapasztalat 

 Mentálhigiénés asszisztens szakképzettség 

 Szociális szakvizsga, idősek szociális ellátása szakon 

  Felhasználói szintű angol nyelvismeret a nemzetközi tapasztalatok figyelemmel kísérése 

érdekében 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 Pályázó részletes szakmai önéletrajza 

 Képesítést igazoló okiratok hiteles másolata 

 Szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 Intézményvezetésre vonatkozó szakmai program 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléshez, nyilvánosságra hozatalához hozzájárul. 

 A pályázó nyilatkozata arról, mely szerint nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság 

alatt. 

 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát és az 

abban foglalt személyes adatait a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, mint adatkezelő, 

a pályázatelbírálási eljárás jogerős befejezéséig kezelje, amelynek keretében a Kuratórium 

tagjai, valamint a döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázó 

meghallgatását végző bizottság tagjai, mint adatfeldolgozók a személyes adatait 

megismerhetik, és a pályázatelbírálás jogerős befejezéséig kezelhetik.  

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2020. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Krisztina ad,  
elérhetősége: +36 20 389 1494 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként, vagy személyes átvétellel. a 3526 Miskolc, 

Eperjesi utca 5. sz. alatt, a Szépkorúak Háza Kft. székhelyén adható be. Kérjük, a borítékon tüntessék 

fel, hogy „Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány pályázat” 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a pályázat benyújtási határidejét követően a 

szakmai bizottság véleményének figyelembevételével dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 20. 


