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Tomajmonostora Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet
Tomajmonostora Község Önkormányzata
védőnő
munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi István út 56.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Tomajmonostora és
Újszentgyörgy közigazgatási területén, valamint óvodai és iskolai egészségügyi védőnői
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, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- büntetlen előélet,
- 18. életév betöltése,
- magyar állampolgár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- diplomával rendelkező pályakezdő
- község helyi ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajzot,
- szakirányú végzettséget igazoló okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tomajmonostora Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (5324 Tomajmonostora, Széchenyi István út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 334/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: védőnő.
- Személyesen: Fazekas Szabolcs polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324
Tomajmonostora, Széchenyi István út 63.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követően a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő
pályázatok elbírálását Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete végzi.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Tomajmonostora Község Önkormányzata honlapja www.tomajmonostora.hu - 2017. április
6. kozigallas.
gov.hu
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