Gosztola Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gosztola és Lendvadedes Községekben ellátandó falugondnoki feladatok ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Gosztola és Lendvadedes községek közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben foglaltak és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Próbaidő: 3 hónap
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
- büntetlen előélet
- tizennyolcadik életév betöltése
- 8 általános
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló iratok másolata
- vezetői engedély másolata
- pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a falugondnoki tanfolyam elvégzését, és a
foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül a falugondnoki képesítés
megszerzését
- pályázó összeférhetetlenségi nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli
hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési
szerződést az ellátás időtartama alatt-illetve annak megszűnésétől számított egy évignem köthet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Ferenc polgármester nyújt, a
06 30 217-1956-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- A pályázatot személyesen, vagy postai úton a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjéhez, 8978 Rédics, Vasút utca 10 sz. címre lehet benyújtani. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 849/2013,
valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Gosztola és Lendvadedes Községek Polgármesterei előzetes egyetértésével Gosztola Község
Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki a falugondnokot.
A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja
és értékelését mellőzi.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-

www.gosztola.hu 2013. április 8.
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