
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény

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

6064 Tiszaug, Rákóczi F. út 49.

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6064 Tiszaug, Rákóczi F. út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény bentlakásos részlegében átlagos és demens
betegek  gondozása  és  ápolása.  A  munkakörhöz  tartozó  adminisztráció  vezetése  a
szakmai szabályok betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCsM
rendelet 3. számú mellékletében előírt végzettség,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, képzettséget igazoló
okmányok hitelesített másolata

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás,
hogy a pályázat benyújtásáig kérelmezte

• részletes szakmai önéletrajz
• hozzájáruló  nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  elbírálásban  részt  vevő

személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléshez való

hozzájárulásról
• nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné Csomós Mária nyújt, a
+36704304557 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény címére

történő megküldésével (6064 Tiszaug, Rákóczi F. út 49. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TU/257-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

vagy
• Elektronikus úton Gálné Csomós Mária intézményvezető részére a

bssi@tiszaug.hu E-mail címen keresztül
vagy

• Személyesen: Gálné Csomós Mária intézményvezető, Bács-Kiskun megye,
6064 Tiszaug, Rákóczi F. út 49. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat eseti bizottság személyesen meghallgatja. A
pályázat  kiírója  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  pályázatot  indokolás  nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Tiszaug Község Önkormányzata honlapja - 2021. február 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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