Kunadacs Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunadacs Község Önkormányzata
tanyagondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye 6097 Kunadacs
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási
rendeletei által meghatározott feladatok összehangolva a Szakmai Programban leírtakkal,
valamint a munkaköri leírásban foglaltak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

legalább 8 általános iskolai végzettség, tanyagondnoki képesítés vagy annak
elvégzésére vonatkozó nyilatkozat,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

tanyagondnoki végzettség,
szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•
•
•
•

jó szintű önálló munkavégzési képesség,
jó szintű precíz munkavégzés,
jó szintű empatikus képesség,
szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

fényképes és részletes önéletrajz,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
iskolai végzettséget, szakképezettséget igazoló okiratok másolata,
igazolás a tanyagondnoki tanfolyam meglétéről, vagy nyilatkozat a tanfolyam
elvégzésének vállalásáról,
jogosítvány fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. június 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. június 9. napja.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

•

Postai úton a pályázatnak Kunadacs Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (6097Kunadacs, Rákóczi u. 2. szám). Kérjük a borítékon
feltüntetni
a
pályázati
adatbázisban
szereplő
azonosító
számot:
133/2022.,valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.
Elektronikus úton Farkas Ildikó polgármester részére a kunadacs.ph@tanet.hu email címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


www.kunadacs.hu – 2022. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022.május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

