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Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata - Egyesített Szociális
Intézménye
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egyesített Szociális Intézmény

Szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Rákóczi út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyén ellátottak állapotához igazodó gondozás, a
fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az
ellátottak érzelmi támogatása, naprakész dokumentáció vezetés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

8 Általános, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontja szerinti
végzettség,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
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•

6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Fényképes szakmai önéletrajz
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.
nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulásról
nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó
M.b. Intézményvezető nyújt, a 0620/981-31-55 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (4361
Nyírbogát, Rákóczi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 8266/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: Szociális gondozó és ápoló.
• Személyesen: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó M.b. Intézményvezető, SzabolcsSzatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Rákóczi út 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze,
megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi
következmény nélkül.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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