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Enying Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Enyingi Rendelőintézetben ellátandó

házi gyermekorvosi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8130 Enying, Szabadság tér 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés,
a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középfokú képesítés, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában
meghatározott szakképesítés,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
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Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
•

kiváló szintű empátiás készség, kapcsolatteremtő képesség,

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

•

a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza és motivációs levele;
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
érvényes működési és nyilvántartási kártya;
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul;
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5)
bekezdésében foglalt követelményeknek, vagy igazolás arra vonatkozóan,
hogy a bizonyítványt megkérte;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdics Katalin nyújt, a
06706848174 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/58221/2020. , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvosi
asszisztens.
vagy
• Elektronikus úton Enying Város Önkormányzata részére a
titkarsag.pmhiv@enying.eu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Enying Város Önkormányzata, Fejér megye, 8130 Enying,
Kossuth Lajos utca 26. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Enying Város Önkormányzatának Polgármestere bírálja el. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Enying Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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