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

falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7142 Pörböly, Óvoda utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működéséről szóló 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai
program alapján.
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,

Falugondnoki végzettség vagy nyilatkozat annak 1 éven belüli megszerzéséről,

Foglalkozás egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák:
 önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, felelősségtudat,
helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz,

iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,

vezetői engedély másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul és a
pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,

nyilatkozat a 81/2004.(IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzésen
való részvételről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Lajos polgármester nyújt, a
+36 30 284 0648 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pörböly Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7142 Pörböly, Óvoda utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/154/2020 , valamint a munkakör
megnevezését: falugondnok.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A
munkakör a falugondnoki szolgálat működési engedélyének kiadásától tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 13.

