
Dombegyház Nagyközség Gondozási Központ

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

Dombegyház Nagyközség Gondozási Központ

Szociális gondozó, ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 3.

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

A  bentlakásos  intézményben  folyó  gondozási  tevékenység  ellátása,  amely  az
intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális
és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi
állapotának  megfelelő  egyéni  bánásmódban  való  részesítése  keretében  a  hiányzó,
vagy csak korlátozottan meglevő testi- szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, Szociális gondozó és ápoló,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Pályázó részletes szakmai önéletrajza
• Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  amely igazolja a büntetlen

előéletet  és  hogy  nem  áll  állam  elleni  bűncselekmény  miatt  indult
büntetőeljárás  hatálya  alatt,  továbbá nem állnak  fenn  vele  szemben  a  Kjt.
20§(2d) pontjában meghattározott kizáró okok

• A  pályázó  nyilatkozata  arra  vonatkozóan,  hogy  személyes  adatainak  a
pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a sikeres próbaidőt követően
vállalja a mentálhigiénés asszisztens, a szociális asszisztens, a szociális és
gyermekvédelmi  szakasszisztens,  vagy  a  szociális  és  mentálhigiénés
szakgondozó képzettség megszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. december 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21.

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan további információt Toma Ildikó intézményvezető
nyújt, a 0668433259 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dombegyház Nagyközség Gondozási Központ

címére történő megküldésével (5836 Dombegyház, Tavasz utca 3. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Munk/368/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó,
ápoló.

• Személyesen: Toma Ildikó Intézményvezető, Békés megye, 5836
Dombegyház, Tavasz utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  formai  és  tartalmi  feltételeknek  megfelelő  pályázatot  benyújtók  személyes
meghallgatására  sor  kerülhet.  A  pályázatokat  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló
intézményvezető bírálja el. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.dombegyhaz.hu - 2022. október 24.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.dombegyhaz.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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A pályázati  kiírás  közzétevője  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda.  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató  által  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda  részére  megküldött  adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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