
Töttös Község Önkormányzata

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

Töttös Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki  feladatok  elvégzése  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
szóló 1993. évi III.  törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai  feladatairól  és  működéséről  szóló  1/2000.  (I.07.)  SZCSM  rendelet  és  a
fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmunkásképző intézet,
• Településen lévő lakó vagy tartózkodási hely
• Önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes fényképpel ellátott önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat a falu és tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalásáról
• B kategóriás jogosítvány másolata
• A pályázó nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy a pályázat  tartalmának és

abban  szereplő  személyes  adatainak  a  pályázat  elbírálásában  résztvevők
általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Töttös Község Önkormányzata címére történő

megküldésével (7755 Töttös, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/495/2020. , valamint a
munkakör megnevezését: falugondnok.

• Személyesen: Engert János, Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.tottos.hu - 2020. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

Nyomtatás
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