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Igar Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Igar felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet

általános ápoló-asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 7015 Igar, Szabadság utca 50.
Fejér megye, 7015 Igar-Vám, Kossuth utca 42.
Fejér megye, 7016 Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi utca 93.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Igar háziorvosi körzetben (felnőtt és gyermek) ápolói feladatok ellátása, betegek
fogadása, a háziorvos melletti asszisztensi feladatok ellátása, adminisztrációs és
dokumentációs feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Középfokú képesítés, általános ápoló és asszisztens képesítés,
büntetlen előélet
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

szakmai fényképes önéletrajz
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
végzettséget igazoló okiratok másolata
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ildikó nyújt, a
+3625506105 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Igar Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7015 Igar, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/540-17/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: általános ápoló-asszisztens.
vagy
• Elektronikus úton Bognár János részére a igarphiv@gmail.com E-mail címen
keresztül
vagy
• Személyesen: Nagy Ildikó, Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat nyerteséről Igar Község Polgármestere dönt. A polgármester fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázót személyesen hallgassa meg, illetve a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Igar Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2018. szeptember 4.
www.igar.hu weboldal - 2018. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.igar.hu honlapon
szerezhet.
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