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Megtekintés

ViEántpetend Község Önkormányzata
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIll. törvény 2alA. § alapján
pályázatot hirdet

a "Közalkalmazottak

Vigántpetend Község Önkormányzata

falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Fog la lkoztatás jeI lege

:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8293 Vigántpetend, Kossuth 34

.

A rnunkakörbe tartozó, ilIetve a vezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:

A településen élők alapvető szükségleteinek kielégítésétsegítő közszolgáltatásokhoz,
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A szociális törvény és végrehajtási
rendeletei által meghatározott, a falugondnoki szolgálatra vonatkozó feladatok, áz
ön kormá nyzat álta l jóváhagyott

szakmai prog ram alapján.

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

.
.
.
.

8 Általános,

B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilaikozat téte!i eljárás Iefolytatása,
Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség , Falugondnoki
képzésvállalása 2 éven belül , Gépjárművezető gyakorlat - Iegalább 3 év
feletti szakmai tapasztalat.

http://admin.kozigallas.

gov.hu lpageslKJTKozzetetel.aspx? lD=353741
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A, pályázat elbírálásánáI előnyt jelent:
helyismeret, jó kommunikációs és szervezőkészség

.

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.

Szakmai önéletralz, lskolai végzettségetigazoló okirat másolata , 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésről szó|ó igazolás,
Jogosítvány másolata, Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak
kezeléséheza pályázati eljárással összefüggésben , Nyilatkozat a
falugondnoki képesítésmegszerzésének vállalásáról, esetleg már meglétéről ,
Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt
vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 21. napjától tölthető be,

A pályázat benyújtásának határideje:2018. február

A

15.

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győriványi Dániel nyújt, a

06l2a l $2-1 460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Vigántpetend Község Önkormányzata címére
történő megküldósével (8293 Vigántpetend, Kossuth utca 34. ). Kérjük a
borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Ypl14l2a1 8, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok eredményéről, elbírálás után a képviselő-testület 2018. február
20_ig elbírálja a beérkezett pályázatokat. Döntés előtt kikéri a falu lakosságának
véleményét.Az eredményről a pályázőkat írásban értesíti.A képviselő{estület
fenniartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje;2018. február 2a.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.

www.vigantpetend.hu - 2a18. január 29.
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