
 

Nyim Község Önkormányzata 
Állás pályázatot hirdet 

EFOP-3.7.3-16-2017-00154 azonosítószámú projekt keretén belül Tanulással a közösségünkért" LLL 

programok megvalósítása Nyim községben című projekthez 

 

Szakmai vezető 
munkakör betöltésére 

 
A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018.02.01-2020.01.31. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: Somogy megye, Nyim 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok: 

 szakmai ütemterv, projektterv készítése 

 kapcsolattartás és együttműködés a projekt vezetőivel, megvalósítóival, a célcsoport tagjaival, külső partnerekkel  

 a szolgáltatások működésének megszervezése, a munkatársak irányítása; 

 a tanulási formák, programok tematikájának,fejlesztési programjainak elkészítése a projektcélokhoz kapcsolódóan 

(Színjátszó kör és alkalmi kórus, Komplex szociális kompetencia fejlesztés)  

 a tanulási formák, programok megvalósítása a projekttervnek megfelelően (Színjátszó kör és alkalmi kórus, 

Komplex szociális kompetencia fejlesztés) 

 ismeretanyag bővítése, kompetenciák fejlesztése, a személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási 

tevékenységek során, módszertani technikák alkalmazása (Színjátszó kör és alkalmi kórus, Komplex szociális 

kompetencia fejlesztés) 

 munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek megvalósítása  

 csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése  

 a projekt adminisztrációja 

Felelős 

 a cselekvési ütemterv betartása, betartatása,  

 a tevékenységek ütemterv szerinti megszervezése, 

 a projekt előrehaladása során a szakmai program, a pályázat indikátorainak betartatása,  

 a projektcélok megvalósítása érdekében a foglalkoztatott munkatársak feladatainak megállapítása 

 az információk pályázó (önkormányzat) és a projektmenedzsment felé történő közvetítése.  

 
Pályázati feltételek: 
 
• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• 3 év releváns szakmai tapasztalat 
• Pedagógiai vagy szociális területen szerzett felsőfokú végzettség 
• Szakmai tapasztalat előnyt jelent 
• B kategóriás jogosítvány 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
• szakmai önéletrajz,  
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,  
• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.  
 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. február 01-től betölthető 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19. 
. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pistár Péter polgármester nyújt, a 30/2511724 telefonszámon, vagy a 
polgarmester@nyim.hu e-mail címen. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton vagy elektronikus úton. 
 
Postai úton: 8612 Nyim, Fő utca 65. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését:  EFOP-3.7.3-16-2017-00154, „szakmai vezető”; Elektronikus úton: Pistár Péter részére a 
polgarmester@nyim.hu  e-mail címre. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok értékelését követően a jelentkező személyes 
meghallgatására kerülhet sor. A személyes meghallgatás alapján születik döntés az állás betöltéséről. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. 
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