A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
VEZETŐ ÁPOLÓ
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, Békéscsaba, Degré utca 59.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ápoló-gondozó otthon egészségügyi ellátásának, szakápolási tevékenységének
irányítása, koordinálása, ellenőrzése. A vezetői megbízáshoz kapcsolódó alapmunkakör:
ápoló.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú szakképesítés - Diplomás ápoló
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya
alatt, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt
Elbírálásnál előny:
 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló
okmányok másolata






90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás
hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (speciális
igazolás – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a)
és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.)
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krizsán Jánosné igazgató-helyettes
nyújt, a 66/530-220-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600. Békéscsaba, Pf: 286.).
Kérjük, hogy a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
H/309/2020, valamint a munkakör megnevezését: VEZETŐ ÁPOLÓ
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 19.

