
Szociális Gondozási Központ - Mágocs

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

pályázatot hirdet

Szociális Gondozási Központ - Mágocs 
 

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 3-4.

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

Az idősek és demens személyek nappali ellátásában folyó gondozási tevékenység
ellátása. Fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás az egyéni bánásmód
figyelembe vételével.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló,
•         büntetlen előélet
•         magyar állampolgárság vagy a Kjt.20§(1) bekezdés szerint tartózkodási

joggal, rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Emelt szintű szakképesítés, Ápoló,



•         Szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•         Iskolai végzettséget, szakképszettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pitzné Makó Erzsébet nyújt,
a 06-72/451-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozási Központ - Mágocs címére

történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 3-4. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
503/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

•         Elektronikus úton dr. Pitzné Makó Erzsébet részére a
idosotthonmagocs77@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: dr. Pitzné Makó Erzsébet, Baranya megye, 7342 Mágocs,
Szabadság utca 3-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat az intézményvezető bírálja el, és az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázat kiírója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Szociális Gondozási Központ és Konyha bejáratánál és hirdetőtábláján - 2021.
november 15.

•         Szociális Gondozási Központ és Konyha facebook oldala - 2021. november
15.

•         Mágocs Város honlapja - 2021. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 



 

Nyomtatás


