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

védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 24 órás
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4176 Sáp, Fő utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásokról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti védőnői feladatok
ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Főiskola, védőnői szakképesítés,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
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•
•

MESZK tagság
Érvényes működési nyilvántartási igazolvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

Pályázó fényképes szakmai önéletrajza
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
Büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
Működési nyilvántartási kártya másolata
MESZK tagsági kártya másolata
Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Jánosné aljegyző nyújt, a
06-20/333-39-15 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sáp Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (4176 Sáp, Fő utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sáp/571/2022. , valamint a
munkakör megnevezését: védőnő.
• Elektronikus úton Karacs Imre polgármester részére részére a
sapph@foldesinet.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Karacs Imre polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4176 Sáp, Fő
utca 24. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Sáp Községi Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.sáp.hu - 2022. augusztus 12.

Nyomtatás
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