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

falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7148 Alsónyék, Fő utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak
megfelelően a falugondnoki feladatok teljes körű ellátása. Az étkeztetésben, házi
segítségnyújtásban való közreműködés. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
biztosítása, így • a háziorvosi rendelésre szállítás, • az egyéb egészségügyi
intézménybe szállítás, • a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosítása; • az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, Egyéb
szállítási szolgáltatások: tüzelőszállítás, gázpalack csere, postai küldemények feladása.
Egyéb szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, az önkormányzat
informálása a lakosság részéről felmerült igényekről. • egyéb gyermekszállítás.
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,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Falu- és tanyagondnoki képzettség vállalás (1 éven belüli megszerzése)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• falugondnoki munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• falu- és tanyagondnoki alapképzettség megléte
• helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, falu- és tanyagondnoki
végzettséget igazoló dokumentum másolata
jogosítvány másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló
másolat
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik
nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör
betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését ( amennyiben nem rendelkezik
falu- és tanyagondnoki képesítéssel)
nyilatkozat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§
(10) bekezdésében foglaltak vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár-Varga Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző nyújt, a 74/491-146 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Alsónyék Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7148 Alsónyék, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II./159/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: falugondnok.
• Személyesen: Alsónyék Község Önkormányzata, Tolna megye, 7148
Alsónyék, Fő utca 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület bírálja el a beérkezett pályázatokat. A kinevezés 4 hónap próbaidő
kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Alsónyék Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2021. május 5.
Alsónyék Község Önkormányzata honlapja - 2021. május 5.

Nyomtatás

