Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
pályázatot hirdet
1 fő
rehabilitációs programkoordinátor
munkakör betöltésére
A munkavégzés helye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, határozatlan idő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-

Szakmailag irányítja a rehabilitációs foglalkoztatási programot.

-

A felvételre kerülő munkavállalók munkaszerződésinek előkészítése

-

A felvételre kerülő munkavállalók munkaköri leírásainak előkészítése

-

A munkavállalói tájékoztatók átadása a rehabilitációs foglalkoztatottaknak.

-

A szociális fejlesztési vezetője által megjelölt szükséges nyilvántartás és
adminisztráció naprakész vezetése

-

Kapcsolatot tart a Budapest Főváros Kormány Hivatala Rehabilitációs Főosztályával a
bértámogatások elszámolása ügyében

-

A bértámogatási pályázattal kapcsolatos egyéb ügyek intézése és kezelése

-

Kapcsolatot tart a Budapest Főváros Kormány Hivatala Rehabilitációs Főosztályával,
az Alapítvány akkreditációjával kapcsolatban

-

Kezeli az Alapítvány akkreditációjának változásait a Budapest Főváros Kormány
Hivatala Rehabilitációs Főosztály rendszerében és elkészíti az ehhez szükséges
iratanyagot és beszerzi a szükséges dokumentációkat

-

A Fővárosi Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya, valamint a Magyar
Államkincstár által lefolytatott ellenőrzések kapcsán bemutatja a szervezet
tevékenységét, a rehabilitációs programot, valamint bemutatja az azt alátámasztó
dokumentációt.

-

Koordinálja az elszámoláshoz szükséges iratanyag beérkezését

-

Elkészíti a havi beszámolót és benyújtja papíralapon, valamint a támogató által
meghatározott elektronikus felületen

-

Kapcsolattartás és havi összesítő elkészítése és eljuttatása a bérszámfejtés részére

-

Munkaerőpiaci szolgáltatások szervezése, koordinálása, szükség esetén nyújtása

A munkakör betöltésének feltételei:
-

Felsőfokú végzettség az 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról, rehabilitációs tanácsadóra vonatkozó végzettségi elvárás
szerint

-

MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete

-

legalább 1 év rehabilitációs foglalkoztatás területén szerzett tapasztalat

-

munkáltató adminisztratív feladatainak és jogszabályi kötelezettségeinek ismerte
(munkajogi ismeretek)

-

büntetlen előélet

-

B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

3 éves vagy hosszabb szakmai tapasztalat

-

munka-szervezés, termék előállítás és értékesítés területén szerzett tapasztalat

-

állami/uniós forrásból támogatott megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatási rendszereinek és jogszabályi hátterének ismerete

-

publikációs, elemzői tapasztalat

Elvárások:
Empátia, megbízhatóság, önálló munkavégzés, érzelmek és indulatok kezelése, jó
helyzetfelismerés, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban, rugalmasság,
elkötelezettség a kitűzött célok megvalósítása mellett. Határidők pontos betartása. Proaktív,
talpraesett, határozott, dinamikus személyiség.
Amit kínálunk:
-

korrekt bérezés, cafeteria

-

kellemes légkör, elhivatott csapat

-

fejlődési lehetőségek, változatos feladatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

részletes szakmai önéletrajz

-

motivációs levél

-

bruttó fizetési igény megjelölése

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton az allas@jobbadni.hu e-mailcímre.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. január 28.
A pályázat elbírálásának várható ideje
2018. február 12
A munkakör betöltésének várható legkorábbi időpontja:
2018. február 15.

