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Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4361 Nyírbogát, Hunyadi 3 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet
egészségnevelési feladatok ellátása

alapján

védőnői

feladatok

ellátása,

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Legalább egy év szakmai tapasztalat
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt

2019.05.26. 17:44

Megtekintés

2/3

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=435854

Elvárt kompetenciák:
•

Jó szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő képesség, szervezőkézség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•

A képesítést igazoló okiratok másolata
Részletes szakmai és személyes önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló
szelvény másolata
Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat
tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi
megismeréséhez.
Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó
Polgármester nyújt, a 0620/381-3155 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata címére
történő megküldésével (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3593/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
• Személyesen: Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó Polgármester, Szabolcs-SzatmárBereg megye, 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata honlapja - 2019. május 28.
Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot 1 példányban személyesen, vagy zárt borítékban, postai úton ajánlott
küldeményként Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének címezve
a Nyírbogáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4361.
Nyírbogát, Hunyadi út 7.) kell benyújtani. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A
beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt.Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja azt
a jogát, hogy - megfelelő pályázat hiányában - a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a döntést megelőzően
lehetőséget biztosít a személyes meghallgatásra. A pályázati kiírás közzétevője a
személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ
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részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirbogat.hu honlapon
szerezhet.
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