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Vigántpetend Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIIl, törvény ZalA. § alapján
pályázatot hirdet

Vigántpetend község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatl a n id ej ű köza l ka l m azotti j ogvi szony

Fog lalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássaljáró lényege§ feladatok:

A településen élők alapvető szükségleteinek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz,
alapszolgáltatásokhoz való hozzé4utás biztosítása. A szociális törvény és végrehajtási
rendeletei által meghatározott, a falugondnoki szolgálatra vonatkozó feladatok, az
önkormányzat által jóváhagyott szakmai program alapján.

llletmény és juttatások:

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

?á|yázati feltételek:

. B Általános,

. Gépjárművezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

. B kategóriás jogosítvány,

. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

. Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség , Falugondnoki
képzés vállalása 2 éven belül ,
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. helyismeret i] jó kommunikációs és szewezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. Szakmai önéletralz, lskolai végzettséget igazoló okirat másolata , 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésről szóló igazolás,
Jogosítvány másolata , Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak
kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben, Nyilatkozat a
falugondnoki képesítés megszerzésének vállalásáról, esetleg már meglétéről,
Nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbíráló személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2a17. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2a17. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győriványi Dániel nyújt, a
a6 l 20 l 432-1 46a -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Vigántpetend Község Önkormányzata címére

történő megküldésével (8293 Vigántpetend, Kossuth utca 34. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2614-1 ,2a17 ., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testül et2a17. április 1B-ig elbírálja a beérkezett pályázatokat Döntés előtt
kikéri a falu lakosságának véleményét. Az eredményről a pályázőkat írásban értesíti. A
képviselő-testület fenntartja a jogot a pá|yázat eredménytelennek nyilvánításához.

A pályázat elbíráIásának határidej e: 2017. április 18.

A, pályázati kiírás további kőzzétételének helye, ideje:

. www.vigantpetend.hu - 2017. márciu s 22.

. Vigántpetend község hirdetőtáblája -2017. március22.

. Tapolcai Hírözön - ZalT. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a vwvw.vigantpetend.hu
honlapon szerezhet.

@
http://adm in.kozigallas.gov,hur/pages/KlTKozzetetel.aspx?lE=3001 26 z2


