KÖTCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
A TERÜLETI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
(8627 KÖTCSE, VERSENY U. 8.)
TERÜLETI VÉDŐNŐ
ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: területi védőnő
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 8627 Kötcse, Verseny u. 8. Védőnői Tanácsadó
Pályázati feltételek:
-

büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
a védőnői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség (egészségügyi főiskolai
karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél)
felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A munkakörbe tartozó feladatok:
A jogszabályban meghatározott védőnői feladatok teljes körű ellátása Kötcse, Nagycsepely és Teleki
Községek közigazgatási területén.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolandó:
-

részletes szakmai önéletrajz
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 02.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kozigallas.gov.hu
- www.balatonszarszo.hu
- Szárszó TV képújság
- Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, Kötcse, Nagycsepely és Teleki
Községek Önkormányzatának hirdetőtáblája

A személyügyi központ honlapján való közzététel időpontja: 2019. április 16.
A pályázat elbírálásának rendje és határideje: A pályázókat a Képviselő-testület meghallgatja és a
kinevezésről a soron következő ülésén dönt, határidő: 2019. május 10.
Az állás betölthető: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban Kötcse Községi Önkormányzat polgármesteréhez (8627
Kötcse, Kossuth L. u. 2.) személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon kerüljön
feltüntetésre: „pályázat védőnői álláshely betöltésére”. További felvilágosítást, Dr. Feledy Gyula
polgármester nyújt a 30/377-0980 telefonszámon.

