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

házi gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt gondozást.
Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Elvégzi
a rászorulók testi gondozását, háztartási munkákat, segít a mindennapi ügyintézésben.
Feladatai:
személyes
szociális
és
egészségügyi
szolgáltatás
nyújtása;
gyógyszerbeadás, vérnyomásmérés; együttműködés a családdal, a védőnővel, a
családsegítővel, a házi gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal; háztartási munkák
végzése (főzés, takarítás, bevásárlás); segítségnyújtás a házkörüli munkákban;
szolgáltatások biztosítása (bevásárlás, ügyintézés, utaztatás); betegszállítás
szakrendelésre; személyes tanácsadás;beszámoló készítése; a rászoruló mentális
egészségének fenntartása érdekében szórakoztatás, társalkodás, felolvasás végzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=512400
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• Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,
• B kategóriás jogosítvány,
• hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet (Kjt. 20.§ (2) bek. a.)
és d.) pont valamint (2d) és (2e) bek. szerint • magyar állampolgárság,
cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
• hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet (Kjt. 20.§ (2) bek. a.)
és d.) pont valamint (2d) és (2e) bek. szerint • Hozzájáruló nyilatkozat a
pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve a pályázatban
közreműködők pályázatba való betekintéséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karácson Melinda nyújt, a
70/457-4252 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
CSP/3138-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: házi gondozó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.cserkeszolo.hu - 2020. július 27.
• www.profession.hu - 2020. július 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 27.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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