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A Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon
Felvételt hirdet intézményi gyakorlóhelyre
A 2018/2019-es tanévben duális képzésre felvételiző hallgatók részére!
Az intézményi gyakorlóhely előnyei:












Hét féléves, az elméleti oktatást követő intézményi gyakorlatok során kipróbálhatod és
alkalmazhatod a tanultakat
Az intézményi gyakorlaton biztosítjuk szakmai fejlődésed, megtanulhatod
kompetencia határodat.
Közvetlen munkafolyamaton keresztül találkozhatsz a kliensekkel.
Felügyelet mellett gyakorolhatod azokat a munkafeladatokat, melyeket a diploma
megszerzése után fogsz végezni.
Megismerkedhetsz más ellátási formákkal, ezzel a későbbi elhelyezkedésed
megkönnyítését biztosítod.
Az intézményi gyakorlat során találkozhatsz olyan esetekkel, melyek a tanulmányaid
gyakorlati alkalmazásán is túlmutatnak- ezzel lehetőséged van tapasztalatszerzésre.
Betekintést nyersz és átfogóan tanulmányozhatod az intézményi életét szabályozó
dokumentumokat, lehetőséged nyílik szakmai javaslataid beépítésére.
Megismerheted az ellátottak jogi és érdekképviseletét, azok színtereit.
Ötleteiddel hozzájárulsz az intézmény életének színesítéséhez.
Az állandó támogató szakmai felügyelet biztosíték a szakmai személyiséged
fejlődésére.
Hallgatói munkaszerződés kötésével rendszeres havi juttatásban részesülsz.

Képzés terén érintett szakterületek:
A Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon, mint integrált intézmény, ápolást-gondozást nyújtó
fogyatékos személyek otthona fogyatékkal élő betegek ápolására és gondozására szakosodott,
valamint gyermekvédelmi egységet is működtetünk (gyermekotthon, lakásotthon,
nevelőszülői hálózat). Szociális munkás hallgatóként, majd később szociális munkásként
elsősorban az ellátottak mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás területét érintő
munkafeladatok elvégzésére lesz jogosítványod, a gyermekvédelem területén, pedig az
elhelyezett gyermekek ellátására, nevelésére, fejlesztésére. A munkavégzés kiterjed az
igénybevételi eljárási folyamatokon keresztül az ellátott beköltözés utáni lelki és aktivitást
elősegítő intézményi élet segítésére, azokkal kapcsolatos adminisztrációra, szabadidős
tevékenység biztosítására.

Jelentkezés módja:
A megadott e-mail címre az alábbi dokumentumok elküldésével:
- jelentkezési lap
- önéletrajz
- motivációs levél, közösségi szolgálaton szerzett tapasztalat, ha van.
- e-mail cím:waltner.szgyf@gmail.com
További információt kérhetsz Viszkok Andrea Hermina intézményvezető ápolótól a 06
62/480-780 /13-as melléken
- jelentkezési határidő: 2019. január 31.
A kiválasztási eljárás:
A gyakorlati helyre felvehető hallgatók száma: 2 fő
Az elektronikusan vagy postai úton kiértesített időpontban a fenti dokumentumok áttekintése
mellett szóbeli beszélgetés. Az interjú során a bizottság vizsgálja a jelentkező gyakorlati
jártasságát, szakmai érdeklődését, szakma iránti elkötelezettségét, motivációját.
A kiválasztás eredményéről az eljárás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb
2019. február 15-ig a lakóhelyre elküldött írásbeli értesítőben kapsz tájékoztatást.
Várjuk jelentkezésed!
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