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

Védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2091 Etyek, Kossuth L. utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott feladatok ellátása az Etyek II. számú védőnői körzetben. Az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben
meghatározott feladatok az iskolaorvossal együtt, illetve ezen rendelet 3.
sz. mellékletében meghatározott önálló feladatok végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) területi pótlék
megállapítására, illetve egyéb illetménykiegészítésre az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

Főiskola,
Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevél
 Magyar állampolgárság,
 Büntetlen előélet,
 Cselekvőképesség,



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 B kategóriás jogosítvány
 saját gépkocsi használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes, fényképes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata,
az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési
Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez

nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt képviselőtestületi ülésen tárgyalható




A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 28. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garaguly Tibor
nyújt, a 06/22-353-633 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Etyek Nagyközség Önkormányzata
címére történő megküldésével (2091 Etyek, Körpince köz 4. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 197/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: Védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidejét
követően képviselő-testületi ülésen személyes meghallgatás után dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.webetyek.hu - 2017. október 20.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
www.webetyek.hu honlapon szerezhet.
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