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Földeáki EgyeSített Egészségügyi és szociális lntézmóny
a ''Kozalkalmazottak jogállásáról szÓ|ő" 1992' évi XXX||l' torvény 20/A. s alapján
pályáZatot hirdet

Földeáki Egyesített Egészségügyi és szociális lntézmény

védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogViszony időtartama:
határozott dejű 2018'01.01._2019'12'31. _ig tartÓ közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Tel.jes munkaidó

A munkavégzéshelye:
csongrád megye' 0922 Foldeák' Szent LásZlÓ tér 8.

A munkakórbe tartozó, illetve a vezetői megbízássaljáró lényeges fe|adatok:

A

terÜleti Védőnői ellátásÍól szÓ|Ó 4912004'(V.21.) ESZCS|V rendelet, Valamint aZ
iskolaegészségügyrő| szóló 2611997. (lX.3.) N|V rendelet alapján történó feladatok
ellátása. |Vlagában foglalja az jskoIai-Óvodai védőnői feladatokat, Várandós-és
csecsemőgondozáSt Földeák és Óföldeák közseg közigazgatási terÜletén.

llletmény és juttatások:

Az illelmény megállapítására és a juttatásokra a ''Közalkalmazottak jogállásáról
1992' évi XXX|ll' törvény rendelkezései az irányadok'
Pályázati feltételek:

.
'
.

Fő]sko|a' Egészségügyifőiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
Felhasználói szintű l\,4S office (irodai aIkalmazások),
Magyarállampolgárság' Büntetlenelőélet' Cselekvőképesseg,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

sZÓ|ó''
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.

Védőnői munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 1_3 év szakmai
tapasztalat,

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.

Szakmai Óné|etr\z, képesítéstigazo|ó okiratok máso|ata' 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítVány vagy a megkérésétigazoló ÍeladÓvevény
máso|ata' A pá|yáző nyilatkozata arró|' hogy a pálYázali anyagot az eljárásban
résztvevók megismerhetik' Valamint a pályázÓ a pá|yázati anyagban Íoglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefÜggő kezeléséhez
hozzájáru| ' Nem pá|yakezdő esetén az EgészségügyiSzakdolgozÓk országos
N/űködési NyiIVántartásában lévő érvényesigazolás másolata.

A munkakör betölthetóségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018' január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15'
A pályázati kiíÍássa| kapcsolatosan további jnformációt Dabis Krisztina nyújt' a 7olg3297A4: 621295-a63 _os te]e[onszá mon.

A pályázatok benyújtásának módja:

.
.
.

Postai úton, a pályáZatnak a Földeáki Egyesített EgészségÜgyi és Szociá|is
lntéZménycÍméretörténő megkü|déséVel (6922 Földeák' Zárda ulca 2. ).
Kérjük a borÍtékon fe|tÜntetni a pálYázati adatbázisban szerep|ő aZonosító
számot: 65'1/2017' , valamint a munkakör megnevezését:védőnő.
Elektronikus Úton Dab;s Krisztina részérea fo|deak.szocszolg@inviiel.hU Email cÍmen keresztÚl
Személyesen: Dabis Krisztina' Csongrád megye' 6922 Földeák' Zárda utca 2'

A pályázat elbírálásának mÓdja, rendje:

A beérkezett pályázatokről a Földeáki Egyesített EgészségÜgyi és Szociális lntézmény
vezetője, mint a kinevezési jogkör gyakol|ója dönt. A pályázati íeltételeknek megfe|e|ő
pá|yázők köZül előértékelésalapján kivá|asztottak szemé|yes meghal|gatására is sor
kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 25'
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.
.
.

Www.foldeak.hU;WWW.ofo|deak' hu - 2017 . október 20.
Földeák Közsegi Önkormányzat hirdetŐtáblája - 2017. októbeÍ 20'
ofÖldeák Községi onkormányzat hirdetótáblája - 2017 . október20'

A KÖzlGÁLLÁs publikálási idópontja: 2O17. október 16.
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2017.{0. r6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási lntézet (NKl). A pá|yáZati kiírás
a munkáltató által az NKl részéremegküldött adatokat lartalmazza, Így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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