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

Családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021. január 01. - 2021. december 31. napjáig –ig tartó közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4325 Kisléta, Debreceni út 2.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4332 Nyírderzs, Báthory út 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben,
a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítői feladatok
ellátása Kisléta és Nyírderzs települések közigazgatási területén.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
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•

Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint

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

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázó azt megkérte
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata
Fényképes szakmai önéletrajz
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó
polgármester nyújt, a 0642/286-133 -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: 7341/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a határidő lejártát követően a polgármester bírálja el. Kiíró fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Nyírbogát Nagyközség honlapja - 2020. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

2020.12.10. 8:08

Megtekintés

3/3

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=532462

Nyomtatás

2020.12.10. 8:08

