BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Tel / Fax: (74) 540-157, (74) 540-158, (74) 540-159
E-mail: hivatal@ bogyiszlo.hu
Adószám: 15733311-2-17
Számlaszám: 70600140-11066987

Bogyiszló Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §” alapján
pályázatot hirdet
Védőnő munkakőr betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
o határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
o Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
o

Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
o a 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés.
o magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, valamint a terhes- és
csecsemőgondozást.
Illetmény és juttatások:
o az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
o főiskola, védőnői szakképesítés
o felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
o magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
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Elvárt kompetenciák:
o kiváló szintű kommunikációs készség,
o problémamegoldó készség,
o önálló munkavégzési képesség,
o terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o részletes szakmai önéletrajz,
o képzettséget igazoló okirat másolata,
o 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
o a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lépő Mara munkaügyi referens
nyújt, a 74/540-157-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
o postai úton, a pályázatnak a Bogyiszló Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7132, Bogyiszló, Kossuth u 28.)
o

kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnő.

o személyesen: 7132, Bogyiszló, Kossuth u 28. lehet leadni a pályázatot
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
o A pályázatok beérkezése után személyes elbeszélgetésre kiválasztott pályázók
meghallgatása alapján kerül sor a kiválasztásra, a döntés az intézményvezető
hatásköre. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.11.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.12.15.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
o a munkakör legkorábban 2017.01.01.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
o www.bogyiszlo.hu
o www.kozigallas.gov.hu
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