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Mekényes Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Mekényes Község Önkormányzata 
 

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7344 Mekényes, Fő utca 115.

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

Falugondoki feladatok elvégzése a vonatkozó jogszabályokban írtak és a Fenntartó
által elfogadott szakmai programban írtak szerint.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középfokú képesítés, falu- és tanyagondnoki képzettség,
•         B kategóriás gépkocsi-vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai

tapasztalat,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság
•         Cselekvőképesség
•         Egészségügyi alkalmasság



2018. 12. 17. Megtekintés

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=410196 2/2

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Empátia
•         Jó kapcsolatteremtő képesség
•         Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz
•         Szakképzettséget igazoló bizonyítványok
•         3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány
•         Vezetői engedély
•         Nyilatkozat arról, hogy adatait a pályázat elbírálói megismerhetik.
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázatának elbírálását nyilvános, vagy zárt ülésen

kéri-e.
•         Amennyiben a szükséges szakképzettséggel nem rendelkezik, nyilatkozat

arról, hogy a falu- és tanyagondnoki képzést elvégzi; ennek részletes feltételeit
a felek tanulmányi szerződésben rögzítik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 7.

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

történő megküldésével (7344 Mekényes, Fő utca 115. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mek/234
/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

•         Elektronikus úton dr. Morvay Klaudia részére a jegyzo@magocs.hu E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és
nevezi ki a falugondnokot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mekényes Község Önkormányzat hirdetőtáblái - 2018. december 21.
•         www.mekenyes.hu - 2018. december 21.
•         Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2018. december 21.

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

 

Nyomtatás


