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Rádióbemondó kerestetik - közmunkában!
SZŐCS CSABA
2009.03.06. 14:39

Szentes - Csúszdafelügyelı, csecsemıgondozó, szakács – csupán néhány olyan
munkakör, amely a közfoglalkoztatási terv keretében betöltésre vár Szentesen.
Sıt, aki kellı bátorságot és tehetséget érez magában mikrofon elé is ülhet.
A város idén 200-220 tartósan munkanélküli számára
szervez közmunkát. A felmerülı költségekre 60 millió
forintot különített el az önkormányzat.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

Segély helyet, munkát – ezt kínálja a rendszeres
név
szociális segélyben részesülı szentesiek számára a helyi
önkormányzat. A város 2009-es közfoglalkoztatási terve
e-mail cím
a közelmúltban készült el, amely 200-220
OK
munkanélkülinek biztosít kenyérkereseti lehetıséget 610 hónapig. A Kurca-parti településen 1997-ben
Milyen a legutóbbi hírlevél?
hirdették az elsı közfoglalkoztatási akciót, de az
elmúlt 12 évben csupán 40 helybelinek tudtak munkát
biztosítani. Rendszeres segélyben egyébként évente közel 400 részesülnek.
A közmunka programban résztvevık a városüzemeltetés- és fenntartás különbözı
területein dolgozhatnak. A terv készítésekor ezért felmérték Szentes valamennyi
városi fenntartású intézményét, hogy hol milyen munkalehetıség kínálkozik.
- Az intézmények számára karbantartó brigádokat szervez az önkormányzat, így
mindenki a szakterületének megfelelı munkát kap – tudtuk meg Szirbik Imrétıl,
Szentes polgármesterétıl.
Csúszdafelügyelı, szakács, csecsemıgondozó, hivatalsegéd, ruhatáros, raktáros –
csupán néhány a betöltésre váró munkakörök közül. A klasszikus segédmunka mellett
komoly szakmai tudást és felkészültséget igénylı állást is kínál az önkormányzat.
Ilyen például az óvodapedagógus, amely felsıfokú végzettséghez kötött. Sıt, aki úgy
érzi, kellemes orgánummal rendelkezik és nincs lámpaláza, ha nagy nyilvánosság
elıtt kell szerepelni, mikrofon elé is ülhet. A Rádió Szentes Nonprofit Kft-nél ugyanis
nem csak takarítót, hírolvasó bemondót is keresnek. Ehhez azonban már kevés a 8
általános, minimum követelmény az érettségi.
A szentesi közfoglalkoztatásban résztvevıkkel elıször 3 hónapos szerzıdést köt a
város, fizetésük pedig a végzettségüknek megfelelı mindenkori minimálbér. A
munkabér és a járulékok 5 százalékát a város biztosítja, míg a fennmaradó rész az
állami költségvetést terheli. A képviselı-testület a munkavégzéshez szükséges
eszközök beszerzésére, a betanítás költségeire, az anyagfelhasználásra összesen 60
millió forintot különített el.
Szentes közfoglalkoztatási tervének legfontosabb célja, hogy visszavezesse az eddig
segélyekbıl élıket a munka világába, ezáltal pedig a kiszámíthatóbb és tervezhetıbb
jövıbe.
Komoly szankciók, komoly segítségek
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Három igazolatlan hiányzás vagy két alkoholos állapotban való megjelenés után a
szentesi önkormányzat felmondja a közmunkára jelentkezıvel kötött szerzıdést, és
egyúttal a segély folyósítása is megszőnik. Amennyiben kiskorú is van a családban, a
város gondoskodik a csemete napközis ellátásáról vagy lakhatási segítséget nyújt.
Ezek azonban minden esetben természetbeni juttatások.
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