PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„A közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)
20/A.§ alapján
pályázatot hirdet
FALUGONDNOKI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása: a szakmai programban, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása, szociális alapellátás körébe tartozó tevékenységek: étkeztetés, tanulók közoktatási intézménybe
szállítása, gyógyszerkiváltás stb.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 minimum 8 általános iskolai végzettség;
 kisbusz vezetésére alkalmas, érvényes, minimum B. kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetői
gyakorlat;
 cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll ezen foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt;
 szociális érzékenység;
 adminisztratív tevékenységgel kapcsolatos ismeretek;
 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;
Előnyt élvez:
 akinek lakóhelye Zalaszegvár, illetve Zalaszegvártól közút igénybevételével 5 km-en belül van;
 középfokú végzettség;
 helyismeret;
 falugondnoki képzés megléte;
 jó kommunikációs képesség.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó személyi adatai;
 a pályázó szakmai önéletrajza, a pályázó elképzelése a falugondnoki szolgálat működéséről;
 iskolai végzettséget igazoló okmány másolata;
 érvényes gépjárművezetői engedély másolata;
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 igazolás foglalkozás-egészségügyi alkalmasságról;
 nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
történő hozzájárulásról,
 nyilatkozat, hogy a pályázó a kötelező képzést vállalja, hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen
történő tárgyalásához
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.
A szakmai tárgyú továbbképzéseken a részvétel kötelező.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselőtestületének - 8476 Zalaszegvár, Kossuth u. 43.– címezve kell benyújtani legkésőbb 2017. április 24.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a soron következő ülésen dönt a benyújtott pályázatokról. A Képviselő-testület
fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
A beérkezési határidő a dokumentumoknak az önkormányzathoz történő megérkezését jelenti. Kérjük a
borítékon feltüntetni: falugondnoki pályázat.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Tudja Endre polgármester nyújt az alábbi telefonszámon:
06/20/4307599

