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ÁLLÁSHIRDETÉS 

 

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. állást hirdet 

pszicho-szociális módszertani munkatárs munkakör betöltésére, a „Szociális intézményi 

férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1 – VEKOP-15” 

elnevezésű projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjában. 

 

A projekt céljairól bővebben: http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-

kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/ 

 

A Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoport feladatairól: http://fszk.hu/hir/hogyan-segiti-a-

kivaltasi-folyamatot-a-tars-projekt-bemutatkozik-a-szolgaltatasfejlesztesi-munkacsoport/ 

 

 

Főbb feladatok: 

- módszertani támogatás a TÁRS projekt keretében kidolgozandó módszertani 

anyagok, képzési programok kidolgozása és felülvizsgálata során a szenvedély beteg 

személyek célcsoport-specifikus szempontjainak beépítése, érvényesítése 

érdekében; 

- a szociális intézményi férőhely kiváltási projekteket tervező és megvalósító 

intézmények számára szakmai, módszertani tanácsadást nyújtó 

tanácsadók/szakértők tevékenységének szakmai kísérése, a tanácsadók/szakértők 

háttértámogatása; 

- a tanácsadói/szakértői tevékenység szakmai tartalma megvalósulásának nyomon 
követése. 

 

 

A jelölttel szembeni elvárások: 

- szakirányú végzettség, tapasztalat (egyéni és csoportos konzultációs jártassággal, 

módszerspecifikummal rendelkező addiktológiai konzultáns, tapasztalati segítő, 

pszichológus, szociális szakember, szocioterapeuta, addiktológus); 

- szenvedélybeteg személyek számára személyes szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó 

szakmai tapasztalat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében. 

 

Előnyt jelent: 

 

- támogatott lakhatásban és/vagy közösségi ellátásban/és vagy/nappali ellátásban 

szenvedélybetegek és/vagy pszicho-szociális fogyatékossággal élő személyek 

ellátásához kapcsolódó tapasztalat; 

- szociális intézmények munkatársainak 

szupervíziójában, mentálhigiénés 

támogatásában, szakmai 

háttértámogatásában jártasság. 
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Munkavégzés helye: Budapest XIII. kerület 

 

Munkaviszony és bérezés: versenyképes fizetés, határozatlan idejű, heti 20 órás 

szerződéssel, a Munka Törvénykönyve szerint (a munkakör várhatóan 2018. augusztus 1-től 

tölthető be). A munkakör heti 30 órában is betölthető, a pszicho-szociális és az addiktológiai 

területhez kapcsolódó módszertani feladatok együttes ellátásával.  

 

 

Jelentkezés és határidő: magyar nyelvű EUROPASS formátumú önéletrajzát és motivációs 

levelét 2018. június 30-ig várjuk a nagy.eva@fszk.hu e-mail címre.  
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