Álláshirdetés

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szervezete pályázatot hirdet
a területi vezetői munkatárs munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Kisvárda és vonzáskörzete

Foglalkoztatás jellege: Munkaszerződéssel, teljes munkaidőben

Munkakör általános leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

-

a területi, mozgalmi munka szervezése;

-

véradásszervezés;

-

közúti/munkahelyi elsősegélynyújtás oktatás/vizsgáztatás szervezése;
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-

aktív részvétel a területi és a megyei katasztrófavédelmi tevékenységben;

-

önkéntesek szervezése, tevékenységük koordinálása;

-

a terület helyi (alap) szervezetei működésének segítése és ellenőrzése;

-

támogatói kör bővítése, adománygyűjtés, segélyezés;

-

programok (táborok, egészségnapok, klubok, stb.) szervezése;

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

legalább középfokú végzettség (egészségügyi és/vagy szociális területen szerzett diploma
előnyt jelent);

a Magyar Vöröskereszt Alapszabályának, szervezeti felépítésének és működésének
ismerete, annak elfogadása;

felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ismeretek és gyakorlott
alkalmazói szint;

-

a megjelölt térség helyismerete;
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-

rászorulókkal szemben tanúsított segítőkészség, empátia, előítélet-mentes hozzáállás;

-

erős szervező- és kommunikációs készség és gyakorlatiasság;

-

pro aktivitás;

-

„B” kategóriás jogosítvány;

-

saját gépjármű;

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

-

a Magyar Vöröskereszten belül folytatott önkéntes tevékenység;

-

véradásszervezéssel kapcsolatos ismeretek;

-

karitatív tevékenységben szerzett jártasság;

-

életvitelszerű lakhely és széleskörű kapcsolatrendszer a területen;

felsőfokú végzettség (egészségügyi és/vagy szociális szerzett diploma további előnyt
jelent);
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Jelentkezés feltételei, módja, határideje:

A jelentkezés feltételei:

-

magyar állampolgárság;

-

büntetlen előélet;

-

szellemi és fizikai cselekvőképesség;

állandó lakhely első sorban Kisvárdán, vagy Kisvárda közvetlen szomszédságában lévő
településen.

Pályázati anyag összetétele:

-

részletes – 30 napnál nem régebbi önarcképes - szakmai önéletrajz;

-

motivációs levél;
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-

végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;

-

Pályázati anyag benyújtásának módja:

elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a szabolcsszatmarberegmegye@vorosk
ereszt.hu
e-mail címre elküldve (az
elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következőt is
szerepeltetni:
Kisvárda –
területi vezető munkatárs
)

postai úton (Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 4400
Nyíregyháza, Malom u. 3. A borítékra kérjük ráírni: Kisvárda – területi vezető munkatárs)

-

Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 12.

A pályázatok elbírálásának menete, határideje:

A pályázatok elbírálásának menete:

kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „jelentkezés feltételei, módja, határideje”
bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
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-

a kiválasztott pályázók egykörös személyi beszélgetésen vesznek majd részt;

-

A pályázat eredményéről csak az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

-

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.

A munkába állás általános feltételei, legkorábbi időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai
végzettségét-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló
bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;

-

eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;

-

a saját gépjármű érvényes forgalmi engedélyének bemutatása.

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2017. október 01.

6/7

Álláshirdetés

Az állással kapcsolatban bővebb információ kérhető: Gurály Edina Erzsébet megyei
igazgató (+36-42-310-320)
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