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. szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló bizonyítványok máso|ata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz
gépjármű vezetői engedély másolata; nyilatkozat, amelyben a pályáző vállalja a feladat eliátásához
falugondnoki képesítés, valamint az OKJ gépkezelő képesítés megszerzését; nyilatkozat, melyben
hozzájárul a személyes adatainak a pályázaíl eljárással összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a
a Képviselőtestület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
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Nick Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottakjogállásáról szóló" 1992. évi XXX|ll. törvény 20lA. . alapján
pályázatot hirdet

Nick Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

halárazaílan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellegel

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Nick község közigazgatási területe, .

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

A szociáiis igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és m.űködési feltételeikről szóló 1/2000.(1.7.) SzCsM rendeletben, a falugondnoki szolgálatról
szőló 412018.(V.30,) helyi rendeletben, és a szakmai programban meghatározott feladatok, valamint gépkezelői feladatok ellátása"

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXX|ll. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

- 8 Általános,
. B kategóriás jogosítvány,
, saját gépjármű használatának vállalása, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előéiet, faiugondnoki

alapképzés elvégzésének vállalása, OKJ gépkezelői képzés elvégzésének vállalása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány csatolása

A pály ázat elbírálásánál előnyt jelent:
" falugondnoki alapképzés és OKJ gépkezelői végzettség megléte,
, helyismeret megléte, minimum két éves gépjármű vezetési gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

jó kapcsolaiteremtő készség, empátia,

Á pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 'l . napjától tölthető be,

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20,

A pályázati kiírással kapcsolatosan további iníormációt Csorba József polgármester nyújt, a a6-95l377-241 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázalnak a Nick Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9652 Nick, Rákóczi F. utca

14. ), Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nl245-2l2018, , valamint a
munkakör megnevezését: falugondnok.

es
. Személyesen: Csorba Józseí polgármester, Vas megye, 9652 Nick, Rákóczi F. utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A falugondnokot a képviselő-testü|et nevezi ki. a pályázók közül a fa!ugondnok személyére teendő javasiattétel céljából a pályázali
határidő letelte után falugyűlést hív össze,

A pályázat elbírálásának határideje: 201B. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. Vas Nópe napilap

. Képújság: Nick, Csánig és Répcelak

. HirCetőtáblák: Nick, Csánig, Répcelak, valamint a www.nick.hu weboldal

A rnunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Apályázal kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

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

A KÖZ|GÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázatí kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatoí kiíró szerv felel.
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