
Velence Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Velence Város Önkormányzata 
 

Védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.03.16-2023.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, közigazgatási területe .

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

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott
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, védőnő,
•         magyar állampolgár
•         cselekvőképesség
•         büntetlen előélet
•         egészségügyi alkalmassági
•         B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



•         védőnői ellátásban szerzett 3-5 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint
•         A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Nem pályakezdő esetén regisztrációs és egészségügyi könyv
•         Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók

megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a
0622/589-418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Velence Város Önkormányzata címére történő

megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/351-2/2022. , valamint
a munkakör megnevezését: Védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony).

•         Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a
hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tartósan távollevő helyettesítése előreláthatólag 2023.05.31. napjáig. A pályázatok
tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A
munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat
elbírálása után a kikötött próbaidő 3 hónap.

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

 

Nyomtatás


