Lengyel Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Lengyel Község Önkormányzata

falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7184 Lengyel, Petőfi utca 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv.-ben, az 1/2000. (I.7.)
SZCSM rendeletben, a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a
szakmai programban előírt feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Szakmunkásképző intézet,
Elvárt kompetenciák:


rugalmasság, empátia, jó kapcsolatteremtő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:


Jó szintű helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


fényképes önéletrajz, végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, vezetői
engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy
annak igényléséről szóló igazolás), nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról,
falugondnoki végzettség hiányában nyilatkozat az előírt képesítés megszerzésének
vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrincz Andrea nyújt, a +3674482358 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Lengyel Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7184 Lengyel, Petőfi utca 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 628-1/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: falugondnok.
vagy
 Elektronikus úton Lőrincz Andrea részére a onkormanyzatlengyel@gmail.com E-mail
címen keresztül
 Személyesen: Lőrincz Andrea, Tolna megye, 7184 Lengyel, Petőfi utca 53. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 helyben szokásos
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lengyel.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

