Szécsisziget Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szécsisziget Község Önkormányzata

Falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8879 SZÉCSISZIGET, RÁKÓCZI utca 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása az 1993. évi III. törvényben és az ágazati
jogszabályokban foglaltaknak, valamint a szakmai programnak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet
falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•
•
•
•

falugondnoki alapképzés
helyismeret
minimum öt éves gépjármű vezetési gyakorlat
jó kommunikációs és problémamegoldó készség

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

az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
vezetői engedély másolata
szakmai önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
nyilatkozat az előírt képesítés vállalásáról
nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy István nyújt, a
+36309790342 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szécsisziget Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc utca 25. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1385-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
• Személyesen: Nagy István, Zala megye, 8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc
utca 25. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A falugondnokot Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
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