Szendrő Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a 2. sz. védőnői körzetben
védőnői
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi utca 17.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2001.(V.21.) ESzCsM, valamint a 26/1997.
(IX.23) NM rendeletben foglalt iskola - egészségügyi feladatok rendeletben
meghatározott feladatok, valamint Szendrő II. számú körzetének területi és iskolai
védőnői feladatainak ellátása.
A területi védőnő az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő feladatait a nevelésioktatási intézményt ellátó iskolaorvossal együttműködve végzi.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Főiskola, védőnői szakirány,
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








A 45/2012(III.20.) Korm.rend. 1.melléklete szerinti önéletrajz
Képzettséget igazoló dokumentumok másolata
Működési nyilvántartási engedély másolata
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik.
Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatát a képviselőtestület nyílt, vagy
zárt ülésen tárgyalja
Adatkezelési hozzájárulás megadása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakmai tapasztalat - Legalább 1 év szakmai tapasztalat,de pályakezdők
jelentkezését is várjuk.
 B kategóriás jogosítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 03. napjától tölthető be, 3 hónap próbaidő
kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szendrői Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezési és Titkársági Iroda nyújt, a 48/560-506 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Sz.74/2014. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 Személyesen: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és
Titkársági Irodáján Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök
tere 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 30.

