Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő- testülete
területi védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű kb. 2 évig, gyed végé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Biharkeresztes város közigazgatási területe, .
Hajdú-Bihar megye, Bojt község közigazgatási területe, .
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes , Deák Ferenc utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESzCsM rendeletben, valamint az
iskolaegészségügyről szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt 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, szakirányú felsőfokú végzettség,
szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


részletes szakmai önéletrajz







három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló
feladóvevény másolata
szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek megismerhetik
a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen
történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a
06-54-430-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
9250/2015 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 Személyesen: Barabás Ferenc polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4110
Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előírt követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a Képviselő-testület
választja ki a nyertes pályázót.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.biharkeresztes.hu - 2015. november 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 30.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

