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Nagyhajmás Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Nagyhajmás Község Önkormányzata 

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7343 Nagyhajmás, Fő utca 35.

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

Falugondnoki 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:

•         8 Általános, Falu -és tanyagondnoki képzettség,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság
•         Cselekvőképesség
•         Egészségügyi alkalmasság
•         B kategóriás gépkocsi-vezetői gyakorlat. Legalább 5 év feletti szakmai

gyakorlat.
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•         Önéletrajz
•         B kategóriás vezetői engedély
•         Képzettséget, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•         Nyilatkozat arról, hogy adatait a pályázat elbírálói megismerhetik.
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri-e
•         Nyilatkozat arról, hogy a jogszabály szerint a kötelező szakmai képzést

elvégzi, amennyiben jelenleg nem rendelkezik falu-vagy tanyagondnoki
képesítéssel

•         3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Középiskola/gimnázium,
•         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,
•         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,
•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
•         ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű Empatikus hozzáállás
•         Jó szintű Jó kapcsolatteremtő képesség
•         Jó szintű Helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Norbert nyújt, a
0620/565-5212 -os telefonszámon.

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

történő megküldésével (7343 Nagyhajmás, Fő utca 35. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nag/82-
5/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A munkáltató Kjt. szerint 3 hónap
próbaidőt köt ki. A pályázati felhívás kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



2022. 08. 02. 13:53 Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=621045 3/3

•         Nagyhajmás Község Önkormányzat facebook oldala - 2022. augusztus 2.
•         www.nagyhajmas.hu - 2022. augusztus 2.
•         Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái - 2022. augusztus 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 2.

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


