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Béb Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Béb Önkormányzat
Falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8565 Béb, Kossuth utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, az 1/2000.(I.7) SZCsM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Szakmunkásképző intézet,
B kategóriás jogosítvány,
Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség. Falu és tanyagondnoki alapképzés,
ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a foglalkoztatásának kezdő időpontjától
számított 2 éven belül a falugondnoki képzést megszerzi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Helyismeret, jó kapcsolatteremtési készség, kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget,
képesítést igazoló okiratok másolata, falugondnoki alapképzés hiányában a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított 2 éven belül a falugondnoki képzést
megszerzi, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunner Imre nyújt, a 709477524 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Béb Önkormányzat címére történő megküldésével (8565 Béb,
Kossuth utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1129/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
 Elektronikus úton Horváth Mária részére a pmh.ugod@globonet.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: Brunner Imre, Veszprém megye, 8565 Béb, Kossuth utca 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


beb.hu - 2017. december 18.

Nyomtatás
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