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Erdőkövesd Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Erdőkövesd község

Falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben, és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint,
a falugondnoki szolgáltatás nyújtása pedig az önkormányzat által jóváhagyott szakmai
program alapján történik.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

8 Általános,
BE kategóriás jogosítvány,
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•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Falugondnoki képzettség , vagy a falugondnoki tanfolyam végézésének
elvállalása 2 éven belül
Legalább két éves járművezetési gyakorlat
Saját gépjármű használatának biztosítása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középiskola/gimnázium,
• Helyismeret, műszaki jártasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők
megismerhetik.
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
önéletrajzot
vezetői engedély másolatát
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halla István - polgármester
nyújt, a 36/568-039 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Erdőkövesd Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J-70/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdokovesd.hu
honlapon szerezhet.
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