Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet
területi védőnő
munkakör betöltésére.
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
4456. Tiszadob Nagyközség közigazgatási területe- 1. számú védőnői körzet
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendeletben foglaltak szerinti védőnői
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, a 256/2013(VII.5), valamint a
43/1999.(III.3) kormány rendeletek szerint.
Pályázati feltételek:






Főiskola, Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői szakképzettség, vagy ezzel
egyenértékűnek elismert oklevél,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







fényképes szakmai önéletrajz, telefonszám és e-mail cím megjelölésével,
végzettséget igazoló okiratok másolata,
nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési
Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamarai tagságot igazoló kártya másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás
motivációs levél
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. május 3. napján tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bán György polgármester nyújt, a 0620/410-8338 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (4556. Tiszadob, Andrássy út 37)
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „területi védőnő”
 Elektronikus úton : tiszadob4456@gmail.com e-mail címen keresztül
 Személyesen: Bán György polgármesternek, Tiszadob Nagyközség Polgármesteri Hivatala
4456. Tiszadob, Andrássy út 37. szám
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.tiszadob.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén az önkormányzat a munkakör betöltéséig szolgálati lakást tud biztosítani.
A jogviszony létesítésére, tartalmára az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény az irányadó.

