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Pályázat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében, mentor
munkakör betöltésére
A projekt célja: a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A
programok hozzájárulnak, a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások
tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos
helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez,
az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi
együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások
differenciálásához. Lehetőséget nyújt a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi
közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére,
fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.
A mentor célja: az EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 azonosító számon nyilvántartott projekt
keretein belül a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való
részesedésének elősegítése, a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése a
munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. Az álláskeresővé vált hátrányos helyzetű
személyek mentorálása.
A mentor feladatai:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Az egyéni és társas kompetenciák felmérése.
Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.
Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
Munkára való képességet javító intézkedések feltérképezése.
Az önálló életvitelre képessé tevő programok keresése,
Az álláskeresésre felkészítő tanácsadás,
Egyéni és csoport tanácsadás az együttműködési készség, konfliktuskezelés,
kommunikációs, és problémamegoldó képességek fejlesztése informális módon. A
mentor nem csak a közösségfejlesztési folyamat kezdetén, hanem később is jelen van a
terepen, szakmai tudásával támogatja a folyamatot,
Részt vesz a projektmegbeszéléseken, képviseli a projektben résztvevők véleményét a
projekt megbeszélésein.
Részt vesz, a szakmai jelentés előkészítésében a tevékenységeinek eredményeiről a kért
időpontokra beszámolót készít.
Jelenléti íveket készít a vonatkozó programokhoz kapcsolódóan.
Elvégez minden olyan feladatot, amivel a projekt szakmai vezetője megbízza.
Szakmai munkájáról folyamatosan beszámol a szakmai vezetőnek.

A munkavégzés helye: Kunfehértó Község Önkormányzata, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Pályázati feltételek
•
•
•
•
•

Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség: szociális munkás, munkaügyi
területen szerzett végzettség,
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
önálló, dinamikus munkavégzés.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz

Alkalmazási forma és feltételei: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint,
heti 10 órában, határozott idejű munkaszerződéssel (max. 12 hónap) kerül alkalmazásra.
Díjazás: a pályázatban rendelkezésre álló összeg erejéig.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2018. november 1. napjától.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Ficsórné Sáfár Anett projekt
asszisztens, tel: 06-77-507-107
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.
A pályázat benyújtásának helye, módja: személyesen a Polgármesteri Hivatalban Ficsórné
Sáfár Anett projekt asszisztensnél vagy elektronikus formában a kfto.palyazat@gmail.com email címen.
A levél tárgyaként a „mentor" megjelölést kérjük feltüntetni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.
A pályázatok elbírálása: A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt.
Közzététel: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Határideje: 2018. október 25.
(kihagyva a kihagyandókat!)
K.m.f.
Huszár Zoltán sk.
polgármester

Kristóf Andrea sk.
jegyző
Kivonat hiteléül:

(: Bodó Szilveszterné:)
főmunkatárs

