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Megtekintés

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

falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 203.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Falugondnoki Szolgálat Programjában valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
meghatározott falugondnoki feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
falugondnoki képesítés vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki alapképzésen való részvételt vállalja és a
feladatellátáshoz szükséges képesítést megszerzi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
falugondnoki képesítés
•
szociális érzékenység
•
rugalmasság
•
kommunikációs készség
•
precizitás
•
felelősségtudat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
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•
•
•
•
•
•
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3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában annak megkéréséről szóló postai feladószelvény
másolata
érvényes vezetői engedély másolata
a pályázó nyilatkozata, mely szerint a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
amennyiben a pályázó falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról, hogy vállalja a falugondnoki
munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn
nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalhatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziebert Éva nyújt, a 06-20/984-1798 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Váralja Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7354 Váralja, Kossuth
Lajos utca 203. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: v/50-1/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Váralja község hirdetőtáblája - 2022. január 21.
kozigallas.gov.hu - 2022. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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