Köveskál Község Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Köveskál Község Önkormányzat
Védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8274 Köveskál, Fő utca 25.
Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Jókai utca 44.
Veszprém megye, 8250 Zánka, Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gyermek és
Ifjúsági Centrum .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM
rendeletben foglaltaknak megfelelően.
Illetmény és juttatások:

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





Főiskola, védőnő,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság
Bűntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:


Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, magabiztos fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Szakmai önéletrajz
Motivációs levél
Végzettséget igazoló okirat/ok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyén Zoltán nyújt, a +36-20/9892518 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Köveskál Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (8274 Köveskál, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 796/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: Védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázat elbírálásáról, a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának lehetőségét fenntartva.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:





www.balatonhenye.hu, www.szentbekkalla.hu,
www.mindszentkalla.hu, www.kekkut.hu,
www.monoszlo.hu, www..kovagoors.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidő kikötése. Alkalmazás esetén a munkáltató szolgálat lakást
biztosítani nem tud.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koveskal.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. november 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

