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Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 
                            

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Mentálhigiénés munkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1173 Budapest, Pesti út 117. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az alábbi tevékenységek önálló végzése a próbaidő letelte után: • adott gondozási egység 
gondozottjainak teljes körű mentális gondozása és hivatalos ügyeiknek intézése, • a 
foglalkoztatási programban aktív részvétel, • az intézet által a lakók részére biztosított 
rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő részvétel, • a mentálhigiénés 
csoporton belül működő munkacsoport munkájában való aktív részvétel, • a jogszabályi 
feltételeknek megfelelő dokumentálási kötelezettség. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 
         Főiskola, 
         Idősgondozásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Erkölcsi bizonyítvány 
         Foglalkozás egészségügyi alkalmassági 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Idősgondozásban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
         Demens ellátásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
         Részletes szakmai önéletrajz 
         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
          Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 
valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerjék 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mekes Mária intézményvezető ápoló 
nyújt, a 06-1-254-00-20-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
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         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 
címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ).  

         Elektronikus úton Papp Anita részére a papp.anita@pestiut.hu E-mail címen 
keresztül 


