Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Védőnői Szolgálat

Területi védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2351 Alsónémedi, Ady Endre utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok
ellátása Alsónémedi I. számú védőnői körzetében, valamint iskolaegészségügyi
feladatok ellátása a 14/2017. (III.30) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a 256/2013 (VII.5.), valamint a 43/1999 (III.3.)
kormányrendeletek az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola, védőnői szakképzettség,
Felhasználói szintű MS Office (iskolai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•

a pályázó fényképes önéletrajza
iskolai végzettséget igazoló okiratok
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló dokumentum
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére
történő megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AN/2833/2022
, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő (egészségügyi
szolgálati jogviszony).
• Elektronikus úton Boros Andrea részére a boros.andrea@alsonemedi.hu Email címen keresztül
• Személyesen: Boros Andrea, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2022. április 20.

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

