Törtel Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Törtel Község Önkormányzata
védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a területi védőnői feladatok ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség.
Előnyt jelentő kompetenciák:
 Magabiztos fellépés, jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 érvényes működési nyilvántartási kártya,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
 A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a
felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi
bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János polgármester nyújt, a
53/576-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1740-4/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: védőnő.



Személyesen: Godó János, polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér
1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálását megelőzően a község polgármestere és alpolgármestere megvizsgálja,
hogy a beadott pályázatok megfelelnek–e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Törtel Község honlapja - 2012. november 12.
 Törtel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája - 2012.
november 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén az Önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani. Pályakezdők jelentkezését
is várjuk.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tortel.hu honlapon szerezhet.

