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Megtekintés

Köas6g Snkcrrnányzata

H§*h

a "Közalkalmax*ttak jogéllásáról seóló" "l9§2. évi XXXlll. törvény ?OiA- . alapján
pályázatct hirdet

Niek Község &nkcnr*ányzaÉa

falugendaTok
rnunkakör betöltésére.

A k*iea§kalmazotti jogvisra*y időtartama:
határ*z*{lan idejű közalk*irnaeotti

jogviseony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkeidö

A nt*rikavégeés Fieiye:
Vas megye, Nick község közigaagatási ieniletg,

,

A munkakörbe tartczó, illetve e veaet#i rnegbízással járó lényeges fe|adatck:

és a sagciális *i§átásokról szóió 19§3. évi lll. törvényben, a szern*lyes gondoskodást nyújtó szociális
i*téemény*k §Eakrnái íeladatair*l *s m*ködési íeltótel*ikről szóió 1l?üüü,{l,?.} §zCsM rendeletben, a falugondnoki szalg*iatrúl
szóló 4l2üJB,{V.30.} helyi rendeletben, és a szakmai programban meghatérozott feladatok ellátása.

A. seoeiális igazgatásról

llieÉertériyés juttatások:

Az i!!*tmóny megállapítasára és a juttatásokra a "Közalkalmazoitak
irányad*k.

j*gáilásár*l szóló" 1§§?. évi XXXlli, törvény rendelkezé**i aa

Pályázati f*ltételek:

.
,
.

8 Általános,

* kategóriás jagcsítvány,

saját gépjármü hesználatának vállalása, magyar állarnp*lgárság, cselekvóképes*ég, bünietlgn előélet, falugond*oki
alapképzéselvégz*sének vállalása, 3 hónap*ál *em rég*bbi erkölcsi bix*nyífuány csatolása

A pályázat e§bírálásá*ál elónyÉ j*!ent:

,

falugondnoki alapképaés meglóte, helyismerei meg!*te, minimum két éves gépjármű vezetési gyakanlat - 1 év alatti
szakmai iapaeztalaÉ,

F!ó§§t j*E*atÉ& kornpetenci*k:
jó kapcsolatteremtő készség, ernpátia

A pélyézatrésgekéntbenyrijÉandó iraÉck, igazol*sok;

,

szakmai önéletrajz; végzettsóget igaaoió bizonyítványok másaiata; 3 hónapnál nem rógebbi erkölcsi biz.; érv*nyes
gépjérművezetői engedély másolate; nyilaikozat, am*lyben a pályézó vállalja a íeladat ellátásáhaz selikséges
falugondnoki képesítésmegszerzéséi;nyilaikozat, melyben a pélyázó i:*ezájárui a szernélyes adatainak a pélyáeati
eljárással összefüggö keeeléséhez;nyilatkozat arról, h*gy a pályázatot e Képviselő-testiilet nyílt vagy zárt üiésen
tárgya§a,

A nlunü<akör betölthet6ségé*ek idópcmÉja:

https://kozigallas,gov.hu/pages/jobviewer.aspx?lD=zaxb1
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A munkakör legkorábban s pályázatok etbírálását követően ezonnal betölthető"

a
a

A pályázat beny*jtásának haÉárideje; 301

8. december'! 0.

A pályázati kiírással kap**olatosan további infamációt Csorba Józseí polgármesier nyújt, a 06-951377_24,! _os telefonszámon,

A pályázatok benyújkisának módja:

.
.

Postai útan, a pályázatnak a Nick Község Önkormányzeta címéretörténő megküldésével iS652 Nick, Rákóczi F" utca
14" }, Kérjük a boríiékon íeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosíió számot: Nl245-1812018. , valamini a
munkakör megnevezését: íalugondnok.

Yagy
Személyesen: Csorba Józseí polgárme§ter, Vas rnegye, 9652 Nick, Rákóczi F, utca 14.

.

.{ pályázat elbírálásának módja, rendje:
A íalugondnokot a Képvi*elő_testület nevezi ki.

A pályázat elbírá|ásának határideje: 2ü18. december

11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.

képújság:Nick, Répcelak; hirdetőtáblák: t,lick, Csánig, Répcelak - 201S, novernber 23.

A munkáltatóval kapcsclatos egyéb lényeg*s infarmáció:
A pályázat kiírója íennta,tja a jo§Ot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására,

A munké!Éatóval kapcs*latbar: Éovábbi infenmációÉ a www.nick,lru hon§apon eeererh*t.
A KÖZ|GÁLLÁS publikálási időpontja: 2018, november

A

23"

pályázati kiírás közzétevője a szerxélyügyi központ. A pályázati kiírás a mr:nkáltaió által
megküldölt adatokat tarialmazza, í9y annak tartalmáért a pályázatol kiíró szerv felel.

* személyügyi központ

réseére
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