Bábonymegyer Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bábonymegyer Község Önkormányzata
falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8658 Bábonymegyer, Dózsa György utca 50.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ban,
valamint a falugondnoki szolgálat szakmai programban foglaltak szerinti feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:





8 Általános, falugondnoki alapképzés, vagy a képzés megszerzésének vállalása, a
kinevezéstől számított 1 éven belül,
B kategóriás jogosítvány,
tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar állampolgárságú, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett
büntetlen előéletű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jó kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Részletes szakmai önéletrajz
falugondnoki alapképzettség igazolását bizonyító okirat másolata, vagy
nyilatkozat a falugondnoki alapképzettség megszerzésére a foglalkoztatás
kezdetétől számított egy éven belül
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, gépjárművezetői engedély
másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak
megkéréséről
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó személyét érintő döntést a
képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Knopf Antal polgármester nyújt, a 0620-5942095 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Bábonymegyer Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (8658 Bábonymegyer, Dózsa György utca 50.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BA/70071/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok .
 Személyesen: Knopf Antal polgármester, Somogy megye, 8658
Bábonymegyer, Dózsa György utca 50.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A
falugondnok kinevezéséről a képviselő-testület dönt. Kinevezés esetén 3 hónapos próbaidő
kikötésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.

