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

védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott
védőnői feladatok Diósjenő körzetben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló
26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi 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, védőnői szakképesítés,
Védőnői gyakorlat, szakmai tpasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
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Kiváló szintű önállóság, határozottság, elhivatottság,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•

Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Részletes fényképes szakmai önéletrajz
Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
Nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozó nyilvántartó
kártya másolata, működési igazolvány másolata
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila Csaba jegyző
nyújt, a 06707046545 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZOC/1471/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
vagy
• Elektronikus úton Tövisné Plachi Zsuzsanna részére a
munkaugy@diosjeno.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2643 Diósjenő,
Szabadság út 31. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.diosjeno.hu - 2019. július 1.
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