Detk Községi Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szociális gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3275 Detk, Árpád utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról, valamint végrehajtási rendeletei alapján) gondozói feladatok
ellátása (szociális segítés, személyi gondozás stb.).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
−
−
−

Középfokú képesítés, szakirányú OKJ-s végzettség, az 1/2000. SzCsM
rendeletben meghatározottak szerint,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
−

Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
−

Kiváló szintű terhelhetőség, empátia, megbízhatóság, precizitás, rugalmasság,
alkalmazkodóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−
−
−

Szakmai önéletrajz
Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban szereplő
személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá arról,
hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik,
abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefanovszki Tamás
polgármester nyújt, a 06-30/538-2937-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
−
Postai úton, a pályázatnak a Detk Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (3275 Detk, Árpád utca 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/569-1/2021, valamint a
munkakör megnevezését: Szociális gondozó.
−
Személyesen: Stefanovszki Tamás polgármester, Heves megye, 3275 Detk,
Árpád utca 16.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testületi döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
−
www.detk.hu - 2021. május 24.

