Sülysáp Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján
pályázatot hirdet
Sülysáp város I. védőnői körzetében
VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére.
A jogviszony típusa, időtartama:
- határozott idejű – előre láthatólag 2023. augusztus 31. napjáig tartó – egészségügyi
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidős
A munkavégzés helye
- Pest megye, 2241 Sülysáp, Vasút utca 28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti területi védőnői feladatok ellátása
Sülysáp város I. védőnői körzetében és a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti
iskolavédőnői feladatok ellátása a területen található óvodai és általános iskolai
telephelyeken.
Illetmény és juttatások
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint az önkormányzatnál
és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló önkormányzati rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskolai végzettség, védőnői oklevél,
- MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
Pályázat részeként benyújtandó igazolások:
- Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- képesítést igazoló okiratok másolata,
- működési nyilvántartási és MESZK-kártya másolata
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás
lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul,

-

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályázat esetén nyújtandó
csak be, de feltétele a kinevezésnek/.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- 2022. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
- 2022. június 30.
A pályázat benyújtásának módja:
- Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve postai úton
vagy személyesen a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen, elektronikus úton az
jegyzo@sulysap.hu postafiókon keresztül benyújtva.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
- A pályázati kiírással kapcsolatosan további
telefonszámon kérhető.

információ

a

29/635-443

A pályázat elbírálásának rendje:
- A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, alkalmas pályázó esetén a pályázat
határidő előtt lezárásra kerül.
A pályázat elbírálásának határideje:
- folyamatos 2022. június 30-ig.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)

