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

FALUGONDNOK
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2675 Iliny, Kossuth út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iliny Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának szakmai programja szerinti feladatok
ellátása, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben, valamint az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltakra. Különösen: falugondnoki
busz vezetése, közreműködés az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban, gyógyszer
kiváltásban, óvodás gyermekek szállításában, hivatali ügyek intézésében, önkormányzati
információk közvetítésében a lakosság részére.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A garantált bérminimum, szociális ágazati pótlék és
munkáltatói döntés alapján, az illetmény kb. bruttó 268.000 Ft.
Pályázati feltételek:
-

-

8 általános
B kategóriás jogosítvány,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Önálló munkavégzésre való képesség/alkalmasság
Falugondnoki alapképzés megléte vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képzést
vállalja és 1 éven belül elvégzi, melyről külön megállapodást ír alá a polgármester által
meghatározott feltételek szerint
Adminisztratív feladatok ellátására való képesség
Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

helyismeret
balesetmentes vezetés
szociális vagy közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák
-

empátia, jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

részletes szakmai fényképes önéletrajz
végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a
büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igényléséről való
bizonylat másolata
érvényes vezetői engedély másolata
nyilatkozata arról, hogy a képzést vállalja, és az erről szóló külön megállapodás
megkötését vállalja
személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Klaudia jegyző nyújt, a 06 35
370-001 es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak az Iliny Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2675 Iliny, Kossuth út 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: FALUGONDNOK.
 Elektronikus úton az iliny.falu@gmail.com vagy az orhalomjegyzo@gmail.com e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.szeptember 30.

