Arnót Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Arnót Község Önkormányzata
védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 118.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2001(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott
védőnői feladatok ellátása, védőnői ellátás szakmán belül végzendő körzeti védőnői ellátás- és
iskola védőnői tevékenység ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Főiskola,
szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,



Főiskola, 49/2004(V.21.) ESzCsM rendelet szerinti egészségügyi főiskolai karon
szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél, kamarai
regisztráció, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:


Jó szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő képesség, szervezőkészség, önálló
munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Egészségügyi szakirányú képesítés, iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatai, Részletes szakmai és személyes önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, azt a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat
arról, hogy a pályázatának a tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Üveges István nyújt, a 46/500-740
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Arnót Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2202/0/2013 ,
valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tárgyában Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete
fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő pályázó hiányában - a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a döntést megelőzően
lehetőséget biztosít a személyes meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Arnót KÖzség Önkormányzat POlgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2013.
október 9.
 Arnót KÖzség honlapja - 2013. október 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, kizárólag postai úton ajánlott küldeményként
Arnót Község önkormányzati Képviselő-testületének címezve, a Képviselő-testület címére
(3713 Arnót, Petőfi S.u. 120.) kell benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arnot.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 9.
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.

