Légy szakmai megvalósító a Baptista Szeretetszolgálat „Jelenlét Csapatában”!
A Baptista Szeretetszolgálat felsőfokú szakmai megvalósító munkatársakat keres Nógrád
megyében több településen, 07. 01. munkakezdéssel. Ha szereted a kihívást jelentő, izgalmas és
változatos feladatokat, szívesen dolgozol csapatban, hátrányos helyzetű családokkal;
életkörülményeinek javítása, esélyeik növelése érdekében, akkor gyere, s csatlakozz hozzánk felsőfokú
szakmai megvalósítóként!
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
Munkavégzés helye: Magyargéc, Nógrádmegyer, Sóshartyán
Miből is áll egy szakmai megvalósító munkája?















Rendszeresen látogatja a településen élő családokat, figyelemmel kíséri mindennapjaikat,
bizalmi kapcsolatot alakít ki a mentorált családokkal
Közreműködik a településeken zajló különböző fejlesztő illetve prevenciós célú programok
megvalósításában
Támogatást nyújt a gyermekneveléssel és gondozással kapcsolatos kérdésekben, segíti a szülői
kompetenciák, készségek fejlesztését
Segít a társadalmi integráció folyamatában; az oktatási és egészségügyi rendszer
megismerésében, a releváns intézményekkel való kapcsolattartásban, a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésben, a megfelelő és ideális lakhatási megoldás megtalálásában
Segíti a szükség szerinti ellátásokhoz - addiktológiai, jogi, pszichológiai, oktatási és
egészségügyi szolgáltatásokhoz – való hozzáférést
Folyamatosan kapcsolatot tart a településen működő intézményekkel és a településen dolgozó
szociális, egészségügyi és oktatási szakemberekkel
Információs, tanácsadó, tájékoztató tevékenységeket folytat
Adatokat gyűjt, interjúkat és beszámolókat készít, adminisztrál
Helyzetértékelő elemzéseket, tanulmányokat készít
Folyamatosan tájékoztatja a program szakmai vezetőjét a települést érintő folyamatokról
A tervezett programokkal kapcsolatban részt vesz a pénzügyi forrást igénylő tervezés
elkészítésében
Csapatban, családias légkörben dolgozik, ami erőt jelent a nehezebb időszakokban
Folyamatosan képzi magát, amihez minden lehetőséget biztosítunk

Mire van szükség, ahhoz, hogy szakmai megvalósító légy?








Szociális, gyermekvédelmi, oktatási területen, egyéni esetkezelésben, szerzett tapasztalatra
Felsőfokú végzettségre
B kategóriás jogosítvány előny
Adminisztrációs feladatok ellátásában való jártasságra
Magabiztos felhasználói szintű számítógépes ismeretekre (Word, Excel)
Jó szervezőkészségre
A napi munkádhoz szükséges: empátia, jó kommunikációs készség (szóban és írásban
egyaránt), kiváló problémamegoldó készség, önállóság, kreativitás, terhelhetőség, stressztűrő
képesség

Mit kap nálunk egy szakmai megvalósító?





Profi csapatot maga mellé, aki mindenben segíti őt, sosem lesz egyedül
Sokszínű, értékteremtő munkalehetőséget
Versenyképes bérezést
Állandó fejlődési lehetőséget

Amennyiben szívesen segítenél másokon egy kreatív, fiatalos és lendületes csapat tagjaként, nincs más
teendőd, mint hogy eljuttasd fényképes önéletrajzodat az allasfete@baptistasegely.hu e-mail címre.
Az email tárgyában kérjük feltüntetni, hogy: „Jelentkezés: felsőfokú szakmai megvalósító munkatárs
pozícióra”
Adatkezelő: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
A jelentkezések elbírálásával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:
http://www.baptistasegely.hu/adat/tartalom/1524/fajlok/ejsz_elozetes-adatkezelesitajekoztato_allashirdetesek.pdf

