
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

tanyagondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

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

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása Nyírábrány külterületi és szükség szerint belterületi részein a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a
szakmai programban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

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

•         Szakmunkásképző intézet, tanyagondnoki végzettség, vagy a képzésen való részvétel vállalása,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         jó helyismeret
•         empátia és kapcsolatteremtő képesség az idősekkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és

azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata

•         iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba

betekinthetnek
•         a pályázó arra irányuló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen való tárgyalását,
•         nyilatkozat a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet szerinti tanyagondnoki képzésen való részvétel

vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos nyújt, a 06/52/208-001/10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével

(4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: NY/3952/2021 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

•         Személyesen: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata ügyfélszolgálata, Hajdú-Bihar megye, 4264
Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot,
hoigy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://nyirabrany.hu/ - 2021. augusztus 1.
•         Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2021. augusztus 1.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


