
Konyár Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Konyár Község Önkormányzata

területi védõnõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár, Rákóczi utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben, valamint az iskola egészségügyrõl szóló 26/1997.
(IX. 3.) NM rendeletben foglalt feladatok ellátása Konyár Község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

ï Felsõfokú képesítés, Egészségügyi fõiskolai karon védõnõi oklevél, vagy azzal
egyenértékûnek elismert oklevél,

ï Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
ï területi védõnõi munkakörben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

ï szakmai önéletrajz
ï képesítést igazoló okiratok másolata
ï 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló

feladóvevény másolata
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ï nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásában résztvevõk a
pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vig Szilárd polgármester nyújt, a
54/539-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
ï Postai úton, a pályázatnak a Konyár Község Önkormányzata címére történõ

megküldésével (4133 Konyár, Rákóczi utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 874/2017. , valamint a
munkakör megnevezését: területi védõnõ.

vagy
ï Személyesen: Vig Szilárd polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4133 Konyár,

Rákóczi utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2017. február 17.

A pályázati kiírás közzétevõje a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fõigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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