
Újlengyel Község Önkormányzata

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

Újlengyel Község Önkormányzata
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 46.

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

Területi  védőnői  feladatok  ellátása  a  49/2004.(V.21.)  ESzCsM  rendelet  alapján,
Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő képző szak,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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• Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• Részletes szakmai önéletrajz.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a

pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrányi Tamás polgármester
nyújt, a 06-29/385-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Újlengyel Község Önkormányzata címére történő

megküldésével (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÚJL/8330
/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

• Személyesen: , Pest megye, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pozíció március 27-től augusztus 31-ig helyettes védőnőként, szeptember 1-től teljes
állásban betölthető.

Nyomtatás
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