Rétság Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a II. számú védőnői körzetben

Területi védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2651 Rétság, Laktanya utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott
területi védőnői feladatok ellátása a II. számú védőnői körzetben. A körzethez Rétság
város Rákóczi út páratlan oldala felőli településrész és Bánk község tartozik.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet

•

felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett több éves szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

részletes fényképes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló
igazolás
a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait
az eljárásban résztvevők megismerhetik
a pályázó nyilatkozata, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat
megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán polgármester
nyújt, a 35/550-100 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RET/1908-1/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.
• Elektronikus úton Mezőfi Zoltán polgármester részére a
polgarmester@retsag.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Rétsági Polgármesteri Hivatal titkársága, Nógrád megye, 2651
Rétság, Rákóczi út 20. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a
képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. A pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Rétság Város Önkormányzat Honlapja (www.retsag.hu) - 2020. március 20.

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

