Szendrő Város Önkormányzat
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
alapján pályázatot hirdet
I. Sz. Védőnői körzet
védőnő
munkakör betöltésére.
A egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony CSED,GYED idejére,
előreláthatólag 2023. 09. 14-ig
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő – heti 40 óra
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi védőnői feladatok ellátása a körzetben – Szendrő, Szuhogy településen, - valamint a
körzethez kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Főiskola, Egészségügyi Főiskola, Védőnői szak,
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi
tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai
kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt,
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi
C. tv 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt
SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás megléte

A pályázótól elvárt képességek:
• jó kommunikációs képesség
• jó kifejező képesség
• empátia, rugalmasság, önálló munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felhasználói szintű MS Windows 10 ismeret,
• B kategóriás jogosítvány
• Szakmai tapasztalat
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
képzettséget igazoló dokumentumok másolata
Működési nyilvántartási engedély másolat, vagy az eljárás
megindításáról szóló igazolás
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyben igazolja, hogy
büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi
C. tv 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt
Nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
Nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatát a képviselőtestület nyílt, vagy
zárt ülésen tárgyalja
Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázat során a személyes adatainak
megismeréséhez
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló
449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti
védettségi igazolás meglétéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giákné Szarvas Andrea nyújt, a
48/560-506/119. melléken telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat - 3752 Szendrő,
Hősök tere 1.- címére Szaniszló János Polgármester részére történő
megküldésével, a borítékra kérjük feltüntetni „Védőnői pályázat”, valamint
• Személyesen: Szaniszló János Polgármester, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók kiválasztásáról Szendrő Város Önkormányzat Polgármestere hoz döntést.
A pályázat elbírálásának határideje:2021. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.szendro.hu, Szendrő Város Önkormányzat facebook oldala,
valamint a helyi képújság – 2021. augusztus 26.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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