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Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

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

pályázatot hirdet

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
Idősek Otthona

 
ápoló/gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.05.23. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Hősők tere 5.

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

Az otthonban élő időskorú lakók testi-lelki gondozása, ápolása, személyi higiénéjének
biztosítása, étkeztetési feladatok ellátása, gondozási, ápolási adminisztráció vezetése.

Illetmény és juttatások:

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

•         8 Általános, vagy érettségi, illetve az 1/2000 SzCsM rendelet 3. sz.
mellékletében előírt szakmai végzettség,

•         magyar állampolgárság
•         cselekvőképesség
•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         egészségügyi végzettség
•         szociális gondozó, ápoló végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
•         Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasza Zsófia - intézményvezető
nyújt, a +36303000775 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Enyingi Egyesített Szociális Intézmény címére

történő megküldésével (8130 Enying, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon
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feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/6558-
2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.

vagy
•         Elektronikus úton Kasza Zsófia - intézményvezető részére a

enying@egyszocint.axelero.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Enying Város Honlapja
•         Enyingi Egyesített Szociális Intézmény facebook oldala

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

 

Nyomtatás


