4. OLDAL
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Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Gyógytestnevelő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott
idejű 2009.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: gyógytestnevelés feladatellátás 3-18
éves korosztály számára
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, gyógytestnevelő szakirányú végzettség,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok,
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll
Sándorné nyújt, a 06/54/430-038-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bocskai István Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Hös6k tere 15. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 281/2008, valamint a munkakör
megnevezését: gyógytestnevelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási Közlöny
• Polgármesteri Hivatal Biharkeresztes

VÉDŐNŐ munkakör betöltése
Munkahely megnevezése: Védőnői Szolgálat
4110 Biharkeresztes, Deák F. u. 3-5.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2008. augusztus 1.
Az állás betöltésének feltételei:
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- nővédelem, ezen belül
családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás
anyaságra való felkészülés segítése
a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében
való részvétel
- a várandós anyák gondozása
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása
- óvodában védőnői feladatok ellátása, oktatási intézményben a tanulók ellátása
- családgondozás
- egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségnevelési programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel
Bérezés, egyéb juttatások:
– alapilletmény : Kjt. szerint:
A pályázat benyújtásának formája:
–
A pályázatot két példányban, zárt borítékban, postán vagy személyesen Barabás Ferenc polgármester
részére kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmazni kell:
– szakmai önéletrajz, motivációs levél

A pályázathoz mellékelni kell:
– a képzettséget igazoló iratok másolatát (diploma, vizsgabizonyítványok, tanúsítványok);
–
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
–
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul – e
pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
–
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
A pályázat benyújtásának helye:
Biharkeresztes Város Önkormányzata
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt
követő képviselő-testültei ülés.
A pályázattal kapcsolatos információk kérhetők Barabás
Ferenc polgármestertől személyesen a fenti címen illetve
telefonon: 06-54-430- 001/103
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan
kezeljük, sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes
adatait töröljük, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a
pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül
nem veszi át, azokat megsemmisítjük.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

