PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § -a alapján pályázatot ír ki Mezőhegyes Város Önkormányzata I.
számú körzetének, a Mezőhegyes 17. major, 73. major, 6. major és 81. major területén
ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 3
hónap próbaidő letöltése után
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A belterületen lévő egészségügyi, szociális
intézményekbe történő bejutás biztosítása gépjárművel; gyógyszer kiíratása, kiváltása,
kijuttatása a rászorulóknak; védőnő, orvos, családgondozó, házi szociális gondozó kiszállítása;
rendszeres és alkalmi bevásárlások lebonyolítása; segítségnyújtás eseti ügyintézésben;
lakossági igények, információk továbbítása az önkormányzat felé; közreműködés az
étkeztetésben; kulturális, sport, egyéb városi rendezvényen való részvétel biztosítása
gépjárművel; energiahordozók beszerzése.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatokat egyebekben a munkaköri leírás tartalmazza, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint.
Pályázati feltételek:
- minimum 8 osztály általános iskolai végzettség,
- B kategóriás vezetői engedély,
-

büntetlen előélet és cselekvőképesség,

-

erkölcsi bizonyítvány csatolása,

-

vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges falu – és tanyagondnoki képzést a
testület döntésétől számított 1 éven belül elvégzi, és sikeres vizsgát tesz.

-

vállalja a lakossági fórumon való bemutatkozást.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a már sikeresen elvégzett falu- és tanyagondnoki
képzés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
-

szakmai programot a feladat ellátásával kapcsolatos elképzelésekről,

-

30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,

-

nyilatkozatot a cselekvőképességről,

-

iskolai vagy egyéb releváns végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, és az
érvényes vezetői engedély másolatát,

-

nyilatkozatot arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés
megszerzését, vagy annak megléte esetén a képzés elvégzését igazoló okirat
másolatát,

-

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhető,

-

nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, empátia, jó kommunikációs és együttműködési
készség, magas színvonalú, önálló munkavégzés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.
A pályázatot írásban, zárt borítékban Mezőhegyes Város Polgármesteréhez (5820
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentmihályi Ferenc jegyző
nyújt, a 06-30-445-9161 telefonszámon.

