
Nógrádsipek Község Önkormányzata

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

Nógrádsipek Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvényben,  az  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM
rendeletben, a falugondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben, valamint
a szakmai programban és munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés,
• gépjárművezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen

előélet,  falugondnoki  alapképzettség  vagy  a  képzettség  megszerzésének
vállalása
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Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű Nógrádsipek településen helyismeret
• Kiváló szintű magas szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység
• Kiváló szintű önálló munkavégzési- és szervezési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz (fényképes), végzettségre, képesítésre vonatkozó iratok
másolata,  30  napnál  nem  régebbi,  büntetlen  előéletet  igazoló  erkölcsi
bizonyítvány,  vagy  ennek  megkérését  igazoló  dokumentum,  érvényes
gépjárművezetői engedély másolata, nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja
a falugondnoki képesítés megszerzését, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat  nyílt  testületi  ülésen  történő  elbírálásához  hozzájárul,  nyilatkozat,
hogy hozzájárul személyes adatainak a kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nógrádsipek Község Önkormányzata címére

történő megküldésével (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/542/2020. ,
valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

• Személyesen: Vizi Zoltán, Nógrád megye, 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.sipek.hu - 2020. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat  elbírálásáról  Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt, fenntartva az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát is.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.sipek.hu  honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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