Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény

Házi segítségnyújtás - Szociális gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gondozási szükséglet szerinti ápolási-gondozási feladatok elvégzése, feladatköréhez
tartozó adminisztrációs tevékenység végzése. A házi segítségnyújtás keretében
gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek. Feladata az ellátott és a lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködés is, ill. a veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szociális gondozó- és ápoló OKJ-s szakképesítés,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,

•
•

büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Fényképes szakmai önéletrajz,
Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
Nyilatkozat a büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány),
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati
eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez
hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somodi József intézményvezető
nyújt, a +36/59/201-056 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 106. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 399/2017/TIT , valamint a munkakör megnevezését: Házi
segítségnyújtás - Szociális gondozó.
• Személyesen: Somodi József intézményvezető, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 106. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetője bírálja el a beadási határidő lejártát
követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Kunhegyes város honlapja (www.kunhegyes.hu) - 2017. november 10.
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal fali hirdetője - 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további

információt

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

a

www.kunhegyes.hu

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

