
 

 
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti 

 

Idősek Otthona 
 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. 
 

 

Készítette: Kresalek Noémi                                                                                                                                      oldalszám:1/2 

Elérhetőség: munkaugy@kamerdo.hu                                   Dátum:2021.10.13. 

 

Mentálhigiénés csoportvezető 

A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Mentálhigiénés csoportvezető munkakörbe 
keres munkatársat.  

Főbb feladatok: 
 

400 férőhelyes idős ellátott ápolásával, gondozásával foglalkozó székhelyünkre keresünk mentálhigiénés 

csoportvezető munkatársat.  

Feladata az intézményben folyó egységes terápiás gondozás megszervezése. Koordinálja és ellenőrzi a 

mentálhigiénés területet érintő szakmai munkát, a mindenkori jogszabályok és a Házirend betartását. 

Ellátja a terápiás csoport vonatkozásában az operatív munkavégzési feladatokat. A csoport munkájáról 

elkészíti az éves beszámolót, munkatervet, a teljesítményértékelést, megújítja a csoport dolgozóinak 

munkaköri leírásait, valamint az intézményi statisztikák elkészítéséhez adatokat szolgáltat. A csoport 

dolgozói részére rendszeresen tart megbeszéléseket, belső szakmai továbbképzéseket.   

 

Elvárt végzettség: 

Az 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározott főiskolai vagy egyetemi végzettség.  

Elvárt feltételek: 

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.  
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office; Word, PowerPoint, Excel).  
Szociális intézményben szerzett minimum 3 éves vezetői tapasztalat.  
A szociális ellátórendszer működésének ismerete. 
 
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:  
 
Szociális intézményben szerzett 5 éves vezetői tapasztalat. 

Amit kínálunk: 

o az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, melyet a munkáltató pótlékokkal egészít 
ki (munkahelyi ágy melletti, szociális ágazati pótlék, munkahelyi egyéb pótlékok), 

o jutalom éves szinten, 
o bejelentett munkaviszony, hosszú távú munkalehetőség, 
o cafetéria bruttó 200.000 Ft/év, 
o utazási költségtérítés vidéki munkavállalóink részére, 
o meleg étkezés, 
o munkaruha, 
o stabil munkahely, 
o jó hangulatú csapat. 
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Amit kérünk a pályázathoz csatolni:  
 
Szakmai önéletrajz. 
Motivációs levél. 
Az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata. 
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez. 
Erkölcsi bizonyítvány a belépéshez. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona címére történő 
megküldésével (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/1145-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: 
Mentálhigiénés csoportvezető.  
Továbbá a munkaugy@kamerdo.hu e-mail címre, a szükséges iratok benyújtásával pályázhatja meg az 
álláslehetőséget.  

Munkavégzés helye: 

1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. 
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