Muraszemenye Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet
Muraszemenye Község Önkormányzata
falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8872 Muraszemenye, Béke út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM.
rendeletben, a 13/2019(XII.20.) önkormányzati rendeletben és a szakmai programban a
falugondnok számára meghatározott feladatok teljes körű 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, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett jogállás,
falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalása 12 hónapon belül
egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

falugondnoki képesítés megléte,
helyismeret
jó kapcsolatteremtő képesség, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély másolata, nyilatkozat
az előírt képesítés megszerzésének vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stropka Józsefné polgármester nyújt,
a 93/379-002,30/5523384 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

•
•

Postai úton, a pályázatnak a Muraszemenye Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (8872 Muraszemenye, Béke út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSF/1531/2019. , valamint a
munkakör megnevezését: falugondnok.
Elektronikus úton Stropka Józsefné részére a muraszemenye@index.hu E-mail címen
keresztül
Személyesen: Muraszemenye Község Önkormányzata, Zala megye, 8872
Muraszemenye, Béke út 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•kh.bazakerettye.hu - 2019. december 23.

