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Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ

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

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 
fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.

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

fogyatékos személyek otthonában fejlesztő pedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

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

§         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3 sz. melléklete szerinti képesítés,
§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet
§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló

igazolás
§         Önéletrajz, bizonyítvány másolata
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, bizonyítvány másolata
§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló

igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nácsáné Dr. Kalán Eszter
Hajnalka intézményvezető nyújt, a 06-42-520-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és

Egészségügyi Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 263/2014 , valamint a munkakör
megnevezését: fejlesztő pedagógus.

vagy
§         Elektronikus úton Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető részére

a szeszk@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy

§         Személyesen: Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         szeszk.hu - 2014. július 23.
§         tiszavasvari.hu - 2014. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek, és
amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó
dokumentumokat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi
át, azok megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


